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Jan en Jantje: op kamp en veld onafscheidelijk
Jan en Jantje Dommerholt. Jan is de
trouwste supporter van zijn klein-
zoon. Vanaf het Sneker woonwagen-
kamp zien ze het veelbesproken
kunstgras liggen, waarop Jantje van-
avond als speler van ONS wil stunten
tegen FC Twente.

T
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Trotse ‘kampers’. Opa en
kleinzoon Dommerholt
hebben er geen moeite mee
om zo te worden genoemd.

,,We wonen hier prachtig’’, zegt Jan
Dommerholt, de zeventigjarige pa-
ter familias van het speciale stukje
Sneek, waaraan ook de woonsche-
penhaven is verbonden. ,,Wat ook
belangrijk is: woonwagenbewoners
zijn geïntegreerd. We voelen ons
niet meer minderwaardig.’’

Engel en Rees, de dochters van Jan
en Aaf Dommerholt, wonen zo’n 75
meter verderop. Met hun gezinnen
in al even mooie optrekjes. ,,De men-
sen hebben nog vaak het idee dat we
hier in ‘pipowagens’ wonen, maar
dat is allang niet meer zo.’’

Jantje (19) is geboren en getogen
op het kamp. Overdag is hij autohan-
delaar. Op de loonlijst bij zijn vader.
Gisteren haalde hij nog drie auto’s
op uit Goes. Hij was een kleine 600
kilometer onderweg en net op tijd
terug voor de training van ONS.
,,Niet zeuren, maar aanpakken’’, zeg-
gen Jan en Jantje gelijktijdig.

Als het even kan, wipt Jantje dage-
lijks langs bij opa en oma. Bakje kof-
fie, gevulde koek en een knuffel. Hij
krijgt er de gratis adviezen van opa
bij. ,,Opa heeft nooit hoog gevoet-
bald, maar denkt er alles van te we-
ten’’, zegt de aanvaller met een lach.
Jantje accepteert het, want hij is gek
op zijn trouwste fan, die werkelijk
geen training en wedstrijd overslaat.

Jan Dommerholt kent alle voet-
balvelden in Sneek en verre omstre-
ken op zijn duimpje. Overal een
graag geziene gast. ,,Hij kent werke-
lijk iedereen’’, zegt zijn kleinzoon.

De in Gramsbergen geboren Jan
Dommerholt (,,Moeder was woon-
wagenbewoner, vader boerenzoon’’)
kwam als voetballer niet verder dan
één oefenduel voor het Hardenberg-
se HHC. ,,Kreeg ik uit een corner per
ongeluk de bal op de kop. Half be-
wusteloos, maar wel de winnende.’’

Daarna deed de liefde hem wortel
schieten in Sneek. ,,Ik had een han-
deltje op het kamp, Aaf woonde hier-
naast op een skûtsje in de Woud-
vaart. Het was meteen raak. We zijn
nu al vijftig jaar zielsgelukkig. Vier
kinderen, vijf kleinkinderen en zes
achterkleinkinderen. Jongen, het le-
ven is zo mooi.’’

Voor het geluk moest wel worden
gevochten. Niet letterlijk, maar met
woorden en papier. Om de Sneker
‘kampers’ meer mogelijkheden te
geven, was Jan Dommerholt ruim
veertig jaar geleden betrokken bij de
oprichting van een voetbalclub: Wa-
terpoort Boys.

Dat deed met enige regelmaat stof
opwaaien, want, zo erkent Jan Dom-
merholt: ,,De mannen kunnen wel
eens wat te snel opspatten.’’ Maar
verder geen kwaad woord. ,,WPB is
er nog steeds en volledig geaccep-
teerd.’’

Z ijn strijd voerde verder. Jan
Dommerholt werd voorzitter
van het landelijk platform

voor de rechten van woonwagenbe-
woners en zigeuners. ,,Twintig jaar
gedaan, ik was de spreekbuis van
een kleine vijftigduizend mensen.’’

,,Ik mag zeggen dat de leefom-
standigheden overal enorm zijn ver-
beterd. Kijk alleen maar naar Sneek.
Vroeger woonden we hier zonder
stromend water en licht naast de

vuilnisbelt. Nu durven de mensen
gewoon langs het kamp naar het
park te lopen. Ik ben daar zo trots op,
dat ik mensen gerust een rondlei-
ding geef door mijn wagen om te la-
ten zien hoe mooi we het hebben.’’

Een stropdas droeg hij nooit,
maar overleg op nationaal niveau
voerde Jan Dommerholt tot in de
hoogste kringen. ,,Staatssecretaris

Gerrit Brokx was een prima kerel.’’
Hij herinnert zich nog een drie-

daagse meeting ‘ergens op de Velu-
we met allerlei hotemetoten’. ,,Op de
parkeerplaats stonden alleen maar
Bentley’s en Maserati’s. Kwam ik
aan in mijn vrachtwagen. Al die
mannen hadden een eigen secreta-
resse mee, ik Aaf. Ik bleef mezelf,
kwam op voor de rechten van ‘mijn’

mensen en na twee dagen zaten we
volledig op één lijn.’’

Nu leidt Jan Dommerholt het le-
ven van een tevreden pensionado,
die geniet van zijn nazaten. Ze zijn
hem allemaal even lief, maar als
voetballer heeft Jantje toch een piep-
klein streepje voor. ,,Na de wedstrijd
stopt opa me in de kantine altijd tien
euro toe’’, zegt Jantje. Daarvan koopt

hij cola, soms met een frietje, ,,want
ik drink geen alcohol.’’ Opa: ,,En ro-
ken doet-ie ook niet.’’

Jantje Dommerholt begon als
voetballer natuurlijk bij WPB. Al snel
werd hij gescout door Cambuur.
,,Daar heb ik vier jaar gespeeld.’’ Eer-
lijk is eerlijk: ,,Ik had er meer uit kun-
nen halen.’’ Waarom dat niet is ge-
lukt? ,,Ik vond meisjes en vrienden

ook belangrijk. Spijt? Ik heb er in elk
geval van geleerd. Ik knok er nu wel
keihard voor, ik wil bij ONS een vaste
plaats afdwingen. Als ik geen vech-
ter was geweest, had ik nu in de der-
de klasse gespeeld. Maar ik wil bewij-
zen dat ik de derde divisie aan kan.’’

Dat kan-ie, zegt opa Jan. ,,Hij is
slim, aardig snel en heeft oog voor
zijn medespelers.’’ Jantje incasseert

de complimenten. ,,Maar er man-
keert ook voldoende aan’’, zegt hij.
,,Opa heeft na elke wedstrijd wel wat.
Ik moet vaker een mannetje uitspe-
len, mijn voorzetten moeten beter
of ik moet vaker op goal schieten.
Vervelend? Nee, van opa kan ik veel
hebben. Alles hebben.’’

De voor dit seizoen uit de A-junio-
ren overgekomen speler steekt niet
alleen veel op van opa. ,,Ik leer ook
veel van de oudere spelers die de
club heeft gehaald. Ook is trainer
Chris de Wagt heel belangrijk voor
me. Hij trainde me al bij de jeugd.
Daarom denk ik dat ik kan doorbre-
ken.’’ Opa: ,,Chris is een Sneker. Hij
weet dat jongens van het kamp de
ploeg nooit laten zakken.’’

Zeker, Jantje Dommerholt wordt
heel soms een beetje geplaagd. ,,Zo
van: hoe is het aan de overkant in je
wagen? Ach, ik laat gewoon mijn
voeten spreken. En ze kunnen veel
van me zeggen, maar ik sla geen en-
kele training over.’’

Hij lacht. ,,Dat kan ook niet, want
opa weet dat meteen. Hij zit me al-
tijd achter de broek.’’ Opa: ,,Hij luis-
tert steeds minder naar me, maar
dat is niet erg. Ze moeten ook eens
op eigen benen staan.’’

O ver de kansen van ONS tegen
FC Twente laat Jantje Dom-
merholt zich voorzichtig uit.

,,We krijgen het natuurlijk heel
zwaar. Maar wie weet. Als iedereen
zijn taken maar uitvoert.’’

Jan Dommerholt gunt de club aan
de overkant van de straat uiteraard
het allerbeste. ,,Maar ik gun het
Twente ook. Zaterdag speelde ONS
tegen de beloften van Twente. Ik heb
even gesproken met hun trainer Re-
né Hake en directeur Jan van Halst.
Ik mag die mannen wel. Ik zei tegen
René: hoe zwart de wolk ook is, daar
achter schijnt altijd de zon. Nou, een
dag later winnen ze met 4-0 van
Utrecht. Vond ik machtig. Ik denk
dat ze hier ook met 4-0 winnen.’’

Maar je bent een trotse opa of je
bent het niet. Jan Dommerholt: ,,Het
mooiste is natuurlijk dat het tot de
88ste minuut 0-0 blijft en Jantje dan
de winnende maakt. Wat zal het hier
dan een feest zijn. Dat kost me zeker
meer dan een tientje!’’
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