Het Oekpik-toernooi
Gezelligheid en sportiviteit bij afsluiting voetbalseizoen
Het voetbalseizoen is ten einde, in ieder geval voor ‘ons’. We zijn er niet bij in Rusland, zodat we het
met mooie herinneringen moeten doen. Dat geldt ook voor een ander voetbalfeest. Tien jaar lang
organiseert Mister Oekpik Joop Strooper een gezelligheidstoernooi bij s.v. de Valleivogels.
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Valleivogels houdt de voetbalvereniging in 1982 voor
de eerste keer het Oekpik-toernooi. In een persbericht in maart dat jaar wordt het toernooi
aangekondigd door bestuurslid Joop Strooper. Aan het evenement kan de gehele Scherpenzeelse
bevolking meedoen. Om teams gelijke kansen te geven zijn er handicaps, zodat het ene team meer
moet scoren om te winnen dan het andere. De belangstelling voor het toernooi is groot, vooral
omdat het voor iedereen toegankelijk is. Wat de betekenis van de naam Oekpik is, blijft tot vlak voor
het toernooi geheim. Wie de mooiste Oekpik tekent of maakt zal met een mooie prijs worden
beloond. In 1982 is er ruimte voor 28 teams, maar vanwege het grote aantal inschrijvingen besluit
men 32 teams toe te laten die verdeeld worden over acht poules. Een team bestaat uit zes spelers,
de wedstrijden worden op een half veld gespeeld en duren veertien minuten.
Oekpik

Tijdens de loting op vrijdagavond wordt bekend wat een Oekpik is. Het is een kleine uil uit het
Noordpoolgebied. Van voren ziet het beestje eruit als een uil en van achteren als een eend. Het
knuffeldier verovert in 1964 Canada. Voor de Inuit is het maken van Oekpik een goedbetaalde
handarbeid. Helma Lissenberg is een van de twee inzenders van een originele Oekpik en wint die
wedstrijd. De aftrap voor de eerste editie van het Oekpik-toernooi is op 5 juni 1982 in Het Enge Bos,
de thuishaven van Valleivogels in die tijd. Het is een grandioos succes, mede dankzij het schitterende
weer. In totaal doen ruim tweehonderdvijftig voetballiefhebbers mee. De eerste uitvoering van het

toernooi wordt gewonnen door De Woensdag Avond Club (DWAK). Door het grote succes groeit het
gezelligheidstoernooi uit tot een traditie. In 1983 wordt er tegelijkertijd met het toernooi een
ruilmarkt rond de velden georganiseerd. Alleen voetbalspullen komen daarvoor in aanmerking. De
belangstelling voor het voetbalfestijn is overweldigend, want binnen een week is het toernooi
volgeboekt met 32 deelnemende teams. Er zijn naast Scherpenzeelse teams ook deelnemers uit de
wijde omgeving. Vanzelfsprekend doet de winnaar van vorig jaar ook weer mee. Zij zijn volgens de
krant alweer druk in training…aan de bar. Dat belooft wat! Om elf uur geeft Mister Oekpik,
herkenbaar aan zijn bolhoed en half brilletje, het startschot. Ondanks intensieve training moeten de
winnaars van 1982 hun meerdere erkennen in F.C. ‘Het Enge Bos’, maar daar spelen dan ook vooral
leden en aanverwanten van de familie Van Ginkel in mee. Hoewel het Oekpik-toernooi bedoeld is als
afsluiting van het seizoen is dat deze keer niet helemaal het geval. Zaterdag 11 juni 1983 treedt de
hoofdmacht van Valleivogels in Arnemuiden aan in de strijd om een promotieplaats in de hoogste
klasse van de KNVB. Het positieve resultaat ligt velen nog vers in het geheugen. Aan de derde editie
kunnen veertig teams deelnemen.
Pré- Oekpik
DWAK organiseert voorafgaande aan het ‘echte’ toernooi in 1984 voor de eerste keer het préoekpiktoernooi met vier deelnemende teams. DWAK voorzitter Rien van Manen reikt na afloop de
eerste prijs uit aan de voetballers van de Schietvereniging. De zaterdag na het pré-oekpiktoernooi
gaat het om het echie. Er worden meer dan honderd wedstrijden gespeeld die allemaal o.l.v.
vrijwilligers van de vereniging staan. DWAK verliest de finale van Feijenoord, een team bestaande uit
voetballers van Valleivogels en vv Scherpenzeel die fan zijn van de Rotterdamse club. Het aantal
deelnemende teams groeit het jaar daarop uit naar maar liefst 72 en daarmee het aantal wedstrijden
naar 164. In 1986 verruilt de organisatie pen en papier voor de computer, zodat de verwerking van
de uitslagen en standen veel sneller gaat. Naast de eerste prijs worden ook een pechprijs en de
troostprijs uitgereikt. Omdat de organisatie besluit dat voortaan in elk team minimaal één speler een
directe relatie met Valleivogels moet hebben en/of in Scherpenzeel woont, neemt het aantal teams
daarna af en kunnen er maximaal 48 teams meedoen. Als Joop Strooper naar Amerika verhuist,
neemt zijn zoon Ruud als Mister Oekpik Jr de organisatie van hem over waarbij hij ondersteund
wordt door Miss Oekpik, Riet Osnabrugge, die al sinds jaar en dag bij het toernooi is betrokken. Het
10e en tevens laatste Oekpik-toernooi met zesendertig deelnemende teams wordt op zaterdag 25
mei 1991 gehouden. FC Schreutheup gaat de boeken in als de laatste winnaar van een prachtig
evenement dat wordt opgevolgd door het Uitsmijtertoernooi. Behalve de naam is dit toernooi
eigenlijk een voortzetting van het Oekpik-toernooi en staan gezelligheid en sportiviteit nog steeds
voorop.

