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INHOUDWoord vooraf
Beste voetballiefhebbers,
Ondanks alle coronaperikelen zijn we er toch 
in geslaagd een O.V.V. PRESENTATIEGIDS 
2020/2021 voor u samen te stellen met hierin 
voetbal en sociaal gerelateerde onderwerpen 
omtrent onze vereniging. We merken aan een 
ieder om ons heen dat men het amateur voetbal 
enorm heeft gemist. Het rollen van de bal en 
de opening van het nieuwe voetbalseizoen zal 
bij menigeen als muziek in de oren klinken. We 
spreken de hoop uit dat het covid-19 virus zich 
voorlopig koest zal houden en er zo snel mogelijk 
een vaccin wordt ontwikkelt om het virus te 
bestrijden. Verder zou het fantastisch zijn indien 
de gemeenteraad van Westvoorne dit najaar 
groen licht geeft voor de realisatie van een nieuwe 
accommodatie op ‘Sportpark O.V.V.’ aan de ons zo 
geliefde Zwartelaan. Wij wensen alle O.V.V. ers een 
top seizoen toe met sportieve successen, maar 
vooral veel plezier, respect en saamhorigheid!
Tot slot willen wij alle adverteerders bedanken 
voor de totstandkoming van deze gids.
Veel leesplezier!
Namens het redactieteam,
Johan & Edith van Oudenaarden en Bram Smoor
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Voor u ligt weer een mooie presentatiegids van de Oostvoornse Voetbalvereniging OVV. De zomervakantie ligt weer achter ons en 
nadat de competitie van het seizoen 2019/2020 abrupt stopte in maart, hopen we natuurlijk dat het komende seizoen extra mooi 
wordt! De motivatie zal zeker groot zijn en aan inzet zal het ook vast niet ontbreken. Als wethouder van sport werk ik graag mee 
aan deze presentatiegids. 
 
OVV heeft aan het begin van vorig  seizoen een prachtig vernieuwd kunstgrasveld gekregen. De rubberen korrels van veld 2 zijn 
vervangen door nieuwe duurzame korrels en de oude toplaag van de kunstgrasmat is gerecycled. Sinds de opening wordt er 
lekker gevoetbald op het nieuwe veld, mooi om te zien! Dat brengt mij op een ander punt dat wel wat geduld van ons vraagt, de 
accommodatie van OVV. Op het moment van schrijven onderzoeken we wat de beste, duurzame manier is om de accommodatie te 
vernieuwen. Het wachten is niet leuk, maar ik ben ervan overtuigd dat OVV straks een mooie, toekomstbestendige accommodatie 
heeft. Daar maak ik mij in ieder geval hard voor!  
 
Het afgelopen seizoen was natuurlijk een bijzondere in meerdere opzichten. De coronacrisis zorgde ervoor dat er niet meer 
gevoetbald kon worden. Maar dat betekende niet dat OVV’ers bij de pakken neer gingen zitten. Zo ontstond er een initiatief van 
jongere OVV’ers om ouderen te helpen met het doen van boodschappen of de hond uit laten. Mooi om te zien dat de jonge garde 
zo iets terugdeed voor de oudere vrijwilligers van OVV, die vaak al jaren actief zijn voor de club. Ook heeft OVV haar velden ter 
beschikking gesteld aan andere sportverenigingen toen er weer buiten gesport mocht worden. Enorme complimenten daarvoor! 
Het laat het sociale hart van OVV zien.  
 

verschillende clubactiviteiten. De focus is in de loop der jaren meer gericht op verenigingsbrede activiteiten, waaronder het 

OVV, die het mogelijk maken dat er elke week gevoetbald kan worden door jong en oud. Die ervoor zorgen dat de website wordt 
bijgehouden, dat je iets kunt eten en drinken, dat de kantine er netjes uitziet en 
ga zo maar door. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen niet bestaan, dat 
geldt ook voor OVV. Daarom veel dank aan alle vrijwilligers, u doet super 
werk! 
 
Ik wens spelers, vrijwilligers, supporters en iedereen die 
betrokken is bij OVV een mooi en sportief seizoen toe, met veel 
respect voor elkaar en natuurlijk mooie successen.

Jorriena de Jongh, wethouder sport Westvoorne

VOORWOORD WETHOUDER VAN SPORT
Beste voetballiefhebber, 
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En toen werd het stil. Maart 2020. De wereld wordt overvallen door een onbekend virus, welke 
hard toeslaat. Begonnen in China maar vervolgens overgewaaid naar de overige delen van 

de wereld, dendert het virus ook Nederland binnen. Drastische maatregelen worden door 
de overheid genomen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen dit dodelijke 
virus. Mensen worden gevraagd binnen te blijven en om dit kracht bij te zetten worden alle 
activiteiten waar mensen samen komen verboden. Het voetbalseizoen komt plotseling tot 

wordt niet gespeeld, promotie en degradatie zijn niet van toepassing.  

Voetbalminnend Nederland weet niet wat haar overkomt. Zo iets heftigs hebben de meeste 
van ons nog nooit meegemaakt. Natuurlijk baalt iedereen van deze drastische beslissing, 

echter de impact die het coronavirus heeft op ons maatschappelijke leven is nog veel groter. 
Het virus brengt dood en verderf in veel gezinnen. Economisch brengt het veel bedrijven aan 

de afgrond. De heftige situatie dwingt echter ook tot relativering. Niet meer kunnen voetballen stelt 
eigenlijk niet zoveel voor, kijkende naar de ellende die het virus in de wereld veroorzaakt.  

Een apart begin van dit voorwoord. Natuurlijk had ik willen uitweiden over mooie prestaties en grootse kampioenschappen. Echter 
in seizoen 2019-2020 was het even allemaal anders.  

Intussen is bekend dat het voetbal in het nieuwe seizoen weer mag opstarten. De overheid heeft echter wel een aantal 
maatregelen bepaald, waaronder dit nieuwe seizoen mag starten. Ook OVV heeft de nodige maatregelen moeten nemen om 
ons geliefde voetbalspelletje op een zo veilig mogelijke manier te laten spelen. We hopen dat iedereen zich zal houden aan de 
maatregelen die zijn genomen, teneinde het coronavirus eens en voor altijd achter ons te houden.  

Op voetbalgebied is OVV verheugd met de aanstelling van Marcel Langeveld als hoofdtrainer van OVV1. Na 5 jaar is afscheid 
genomen van Rob Vuik, die een zeer succesvolle periode bij OVV afsluit en zijn geluk gaat beproeven bij GHVV. Marcel is niet 
nieuw voor OVV. 3 seizoenen geleden kwam Marcel binnen als hoofdtrainer van OVV2 en heeft in die periode aangetoond over 
uitstekende trainerscapaciteiten te beschikken en prima bij OVV te passen. Het was dan ook geen moeilijke beslissing om Marcel 
te vragen door te schuiven naar OVV1, na de aankondiging van Rob Vuik om te vertrekken bij OVV.  

Bijzonder verheugd is OVV ook met de terugkeer van Ron Klein als trainer van OVV2. Ron is de afgelopen 3 seizoenen hoofdtrainer 
geweest van Zwartewaal, maar was voor die tijd vele jaren actief als trainer van OVV van diverse jeugdteams en eerder ook al 
OVV2. Ron zal bij OVV2 veel spelers tegenkomen die hij derhalve eerder onder zijn hoede heeft gehad. De huidige selectie bestaat 
uit ruim 40 spelers, waarvan 34 spelers hun jeugdopleiding (geheel of gedeeltelijk) bij OVV hebben genoten. Ook nu weer is Ron 
erg gemotiveerd om de veelal jonge spelers klaar te stomen om hopelijk hun opwachting te gaan maken bij OVV1. 

Het nieuwe seizoen zal ongetwijfeld anders beginnen als voorgaande seizoenen. Laten we hopen dat we dit nieuwe seizoen niet 
opnieuw worden verrast en dat we het seizoen wel netjes kunnen afronden. Hoe geweldig zou het zijn wanneer er in de volgende 
presentatiegids eindelijk weer met trots kan geworden gesproken over mooie prestaties en grootse kampioenschappen.  
 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. We realiseren 
ons zeer dat deze coronacrisis ook voor jullie een zware wissel trekt op 
de winstgevendheid van jullie bedrijf. Om ook in deze moeilijke 
tijden achter OVV te blijven staan, stemt ons bijzonder 
dankbaar. Verder ook grote dank aan de grote groep 
vaste vrijwilligers. OVV is trots op deze vrijwilligers en 

te helpen.   

Namens het bestuur wensen we u allen een mooi en 
sportief seizoen. 

Andries Schouten, Voorzitter

VOORWOORD VOORZITTER
Beste sportvrienden & vriendinnen,

Apk Onderhoud en Reparatie alle merken 
80 Dealer occasions op voorraad 

Vloersch BV
Bezoek- & postadres

Phone:
E-mail: 

Industrieterrein Seggelant II
Seggeweg 80
3237 MK Vierpolders (gem. Brielle)
The Netherlands
+31 (0)181 776 286
info@vloersch.nl
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  MARCEL LANGEVELD, DE NIEUWE TRAINER VAN O.V.V.
Beste lezers;

Wat beleefde wij een raar einde van de competitie 2019/2020. Een virus, genaamd Corona/
covid-19, had de wereld in haar greep.  In maart 2020 werd terecht alles stil gelegd en besloot 

Ik wil u toch nog even meenemen naar het deel van de competitie van het tweede elftal, waar 
ik en mijn assistent Riam Schaeffer de trainers van waren.

Het tweede elftal werd na een jaar in de regio Den Haag te hebben gespeeld ingedeeld in 
de regio Rotterdam, waar al snel duidelijk werd dat er 3 ploegen zouden gaan strijden om de 
bovenste plaatsen, namelijk; SHO 3, Barendrecht 3 en O.V.V. 2.  Het jonge team van OVV stond 
rond de winterstop bij de eerste 2, wat een geweldige teamprestatie was. Na de winterstop werd 
het rommelig, omdat het wedstrijdprogramma ook niet lekker op elkaar aansloot. Vlak voor de 
corona uitbraak speelde OVV tegen directe concurrent SHO. Deze werd overtuigend gewonnen en het 
team sprak zich uit dat er vol voor het kampioenschap gespeeld ging worden. Helaas kon het team dit niet 
afmaken doordat de wereld getroffen werd door de coronacrises.

Nieuwe seizoen 2020 – 2021

In de winterstop werd bekend dat Rob Vuik de hoofdtrainer van de selectie ging stoppen bij OVV. Rob heeft in zijn 5 jaar veel 
succes gekend. Het bestuur heeft aan mij gevraagd om zijn rol over te nemen en na een goed gesprek, ga ik deze uitdaging dan 
ook graag aan. Ik ben voor OVV geen onbekende, omdat ik nu alweer 3 jaar trainer ben van het tweede elftal en ook begeleid ik 
het team O23. 

Wij zijn vanaf dat bekend werd dat ik voor de groep kwam te staan, gaan kijken hoe wij de begeleiding rond de selectie zouden 
kunnen invullen en op welke wijze wij de selectie eventueel kunnen versterken. Ik ben enorm blij dat het gelukt is om weer een 
goede groep mensen in de begeleidende staf rondom de selectie te hebben. Peter van Hulst gaat door als assistent van het 1e 
elftal en Marco Blok blijft als elftal leider betrokken, evenals assistent scheidsrechter/grensrechter Arie van Geest.  Ron Klein 
gaat mijn oude rol vervullen in het 2e elftal met als assistent trainer Riam Schaeffer en als assistent scheidsrechter/grensrechter 
Andries Schouten.  Sebastiaan van Dorsser gaat de vertrekkende keeper trainer Daan v/d Beek vervangen. De verzorging blijft in 
handen van Gerard Visser en de verzorging van het materiaal en de kleding blijven onder toeziend oog van Rob de Jong. 

Omdat wij vorig jaar gemerkt hebben dat de selectie niet ruim genoeg was, zijn wij ook daar mee aan de slag gegaan. 2 spelers 
kozen voor een andere uitdaging en 1 kon het niet meer goed combineren met zijn werk. Uiteindelijk is het ons gelukt om 6 
spelers aan de selectie toe te voegen die in de regio speelde en sommige hebben een geschiedenis bij OVV.  Vervolgens hebben 2 
spelers die lager speelde weer gekozen om te gaan spelen voor de selectie en is het weer gelukt om een aantal jeugd spelers door 
te schuiven vanuit de JO19 naar de selectie.
Ik ben blij dat deze spelers gekozen hebben om te gaan spelen voor de O.V.V. selectie en willen gaan werken aan onze nieuwe 
doelen.

Wij hebben als selectie besproken er alles uit te willen halen wat er in zit. Met beide teams willen wij spelen om de prijzen die er te 
verdienen zijn met als resultaat een periodetitel of mee te doen om de bovenste plaatsen en een eventueel kampioenschap. Deze 
doelstellingen kunnen alleen maar behaald worden als iedereen zich voor de volle 100 % gaat inzetten. Als de groep bereid is hard 
te werken zullen de teleurstellingen die op ons pad gaan komen op een juiste wijze worden getackeld waardoor men bereidt is nog 
harder te werken, ook als die teleurstellingen alleen 1 persoon betreft.

Ook in het nieuwe seizoen gaan wij weer spelen met het een O23 jaar elftal, waar jonge speler zich kunnen meten met andere 
jonge spelers die de overstap hebben gemaakt naar het seniorenvoetbal.
Deze overstap van jeugd naar senioren wordt nog wel eens onderschat.

Ik kijk er naar uit om te gaan beginnen aan het nieuwe seizoen in mijn nieuwe rol bij OVV en heb enorm veel zin in de 
samenwerking met de begeleidende staf van de selectie en de nieuwe spelersgroep.

 Marcel Langeveld, Hoofdtrainer OVV                                                          

NIEUW SEIZOEN O.V.V.

Terugblik tweede elftal
RON KLEIN,

Na 5 jaar trainer van het 2e elftal, 1 jaar assistent van het 1e en trainer van de A1 
bij OVV te zijn geweest, werd ik hoofdtrainer van het 1e elftal bij VV Zwartewaal. 

Ik heb veel ervaring opgedaan en ook veel geleerd. Een leuke periode bij een 
leuke club. Na 3 seizoenen werd het tijd om weer iets anders te gaan doen.

Ik heb gesprekken gehad met SC Botlek en VV Abbenbroek (Bij beide clubs 
heb ik 10 jaar in het 1e elftal gespeeld), maar we kwamen er niet uit om 
daar aan de slag te gaan. 

Toen OVV mij belde om weer het 2e te gaan doen, heb ik daar goed over 
nagedacht. Eigenlijk wilde ik weer ergens een 1e elftal gaan trainen.
Wat mij heeft doen besluiten om weer trainer te worden bij het 2e van 
OVV is de TC van OVV. Dat zijn jongens waarmee ik zelf heb gevoetbald en 
een goede band mee heb. We hebben ook dezelfde kijk op het spelletje.

Uiteraard zijn ook de spelers die nu in de selectie zitten, een reden voor 
mij om voor OVV te kiezen. De meeste van deze spelers heb ik al eerder 

getraind of mee gevoetbald. Een groep die veel potentie en de wil 
heeft om hoger te kunnen spelen. Ik denk dat ik samen met Ryam 

(ass. 2e elftal) de spelers naar een hoger niveau kan brengen. 

We gaan er zeker een leuk seizoen van maken!

Ron Klein, Trainer OVV 2

terug bij OVV



Van links naar rechts: Marco Blok, Peter van Hulst, Harry ‘t 
Hart, Peter Versaevel en Coen Gielen 
Op de foto ontbreekt: Sergio Betuli
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VTC VAN O.V.V. HEEFT EEN METAMORFOSE ONDERGAAN!  
Binnen onze vereniging kennen we al jaren de cultuur van een VTC, dat staat voor voetbal technische commissie. Alles wat voetbal 
gerelateerd is, wordt binnen die groep vrijwilligers opgepakt en zo goed en transparant mogelijk opgelost. De laatste jaren zien we 
echter dat onze maatschappij verandert en dat heeft  zijn weerslag op een dorpsclubje als OVV. Vroeger was het gebruikelijk om na 
schooltijd naar huis te gaan, de bal op te halen en vervolgens door te gaan naar een plaatselijk voetbalveldje om daar met jan en 
alleman een partijtje te voetballen, maar tegenwoordig is dat volstrekt anders. Het voetballen staat op een lager plan, zo is helaas 
de realiteit. Kinderen en ouders hebben andere prioriteiten. Als OVV moeten we daar, net als alle 
andere verenigingen, mee leren omgaan. 

Door een toevallige samenloop van omstandigheden is bovenstaand verhaal ook 
bekend geworden binnen een groepje voetballers van de 7x7 op vrijdagavond. Een 
aantal van hen was direct bereid om mee te denken over een andere invulling van 
taken binnen de VTC. En het mooie was, ze wilden daar ook nog een uitvoerende rol 
in spelen. En zo heeft de VTC de afgelopen periode een metamorfose ondergaan. 
Zaken die goed gingen, zoals het werken met coördinatoren per leeftijdsgroep, het 
samenwerken met het wedstrijdsecretariaat en de materiaalman zijn blijven bestaan 
en zaken die minder goed gingen, het voetbaltechnische deel, hebben een verandering 
ondergaan. 

De VTC in de huidige vorm kent nu een organisatorische tak, de coördinatoren, en een voetbaltechnische tak. Die 
voetbaltechnische tak is gesplitst in jeugd en senioren voetbal. Alles wat de VTC doet, wordt door een afgevaardigde in het bestuur 
verantwoord. Daarmee is het formele plaatje rond. 

meer stappen maken, door continue in gesprek te zijn met coördinatoren en trainers van de prestatie teams. Uiteraard gaat dit 
zoveel mogelijk over voetbaltechnische aspecten. Bij de jeugd zijn we 12 jaar bezig om spelers op te leiden, ieder op hun eigen 
niveau (prestatie gericht of recreatief).  Bij het senioren voetbal is OVV 2, als opleidingsteam, een vervolg op die 12 jaar jeugd 
voetbal. 

Door deze ontwikkeling willen we binnen de VTC meer aandacht geven aan zowel de organisatorische als de voetbaltechnische 
kant binnen het jeugd en senioren voetbal van OVV. Daarnaast geven we uitvoering aan één van de visiepunten die we als OVV 
hebben: “het zijn van een dorpsclub waarbij alle spelers en speelsters welkom zijn om te komen voetballen op hun eigen niveau!”

De huidige VTC vertegenwoordigers van de voetbaltechnische tak zijn voor het senioren voetbal Marco Blok, Sergio Betuli en 
Coen Gielen. Voor het jeugd voetbal zijn dat Peter van Hulst, Harry ’t Hart en Peter Versaevel. De VTC vertegenwoordigers voor de 
organisatorische tak zijn de coördinatoren Ferry Eggens (JO15), Remy Helbers (JO13) en Wiebe Dedert (JO9 en JO8). Het mooie 
aan deze hele metamorfose binnen de VTC is, dat vele trainers/leiders enthousiast zijn geworden. Hierdoor hebben een groot 
aantal OVV jeugdtrainers zich opgegeven voor de juniorencursus of trainercursus UEFA C die door de KNVB worden gegeven. Dit 
juichen we uiteraard van harte toe!

Namens de OVV VTC 
Peter Versaevel

KEEPER TRAINER, EEN DROOM DIE UITKOMT!
Al vele jaren was er binnen OVV een hele grote wens om keepers binnen de eigen jeugdafdeling een training te kunnen geven. 
Want om als keeper een gerichte training te krijgen door ervaren clubtrainers is toch iets heel moois! Ondanks die wens en 

beheersen. 

Enkele jaren geleden hebben we daarom een aantal club keepers benaderd met de vraag of ze een rol hierin wilden spelen. En al 
vrij snel bleek door hun enthousiaste houding dat veel keepers binnen onze club een training van hen konden krijgen.

En wat hierin zo mooi is dat keepers uit onze eigen jeugdafdeling, Boy Stolk, Bas Oorschot en Thomas Langendoen bereid waren 
om een rol te spelen in het opleiden van hele jonge keepers en dan beginnend in de JO9. Daarmee zie je dat ook een dorpsclubje, 
zoals OVV nu eenmaal is, het toch voor elkaar krijgt om met eigen spelers (keepers) een keepers opleiding te verzorgen. En 
natuurlijk realiseren we ons dat er nog een uitdaging ligt voor de toekomst, want we willen uiteindelijk alle keepers binnen OVV 
gerichte trainingen kunnen geven! 

Op deze plaats wil ik ook Daan van de Beek noemen die vele jaren in OVV 1 als ‘rots in de branding heeft staan keepen’ en zich de 
afgelopen twee seizoenen actief heeft in gezet als keepertrainer van de JO17, JO19 en selectie. In goede harmonie heeft hij OVV 
verlaten om keeper trainer te worden bij zijn vorige/oude club.

Was het vorig jaar Eric de Winter die als “oud” OVV-er weer de handschoen oppakte om keepertrainingen te verzorgen, dit jaar is 
een andere “OVV-oudgediende” Sebastiaan van Dorsser weer terug te vinden op Sportpark OVV. Zij zullen samen met Bas en Boy 
het komend seizoen zoveel mogelijk keepers gerichte keepertraining geven met als insteek: veel plezier en enthousiasme!

Wij wensen keepers en trainers een heel mooi en leerzaam voetbalseizoen toe waarbij plezier en prestatie de boventoon zullen 
voeren.

Namens de OVV VTC 
Peter Versaevel

Van links naar rechtr: Boy Stolk, Eric de Winter, Bas 
Oorschot en Sebastiaan van Dorsser



TOM TIMMERMAN,
Trainer JO19-2
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Belangrijkste bijzaak? Voetbal. Ik mis het als het stopt, of het door Corona 
is of de zomerstop, het jeukt altijd weer om te beginnen, of om op t.v. te 

kijken. Ik schrijf dit net nu de voetbalcompetities in Engeland, Duitsland, 

langer bezig. Ik heb het gemist. 

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Tom Timmerman en meer dan 
20 jaar in een of andere vorm actief bij OVV als trainer en coach. 
Woonachtig in Brielle maar trouw aan OVV. Actief voetballen doe 
ik allang niet meer, ben ik wat te oud voor. Ik kom altijd met veel 
plezier bij OVV, komt omdat het niet zo’n massale club is, je leert 
snel mensen kennen en waarderen. Ik vind het leuk om training te 
geven, ook omdat ik me over randzaken niet druk hoef te maken. Dit 

doordat er vrijwilligers zijn die van alles regelen, materialen, tenues, 
veld indelingen, team indelingen. Super!

Ik ben begonnen toen mijn zoon bij OVV kwam, meer dan 20 jaar 
geleden dus. Eerst kijken, daarna keeperstrainingen geven aan de 

kleintjes, helpen bij trainingen en daarna zelf trainen en coachen. 

Als je een team hebt waar de sfeer goed is, waar gelachen en gewerkt wordt, dan 
is trainen en coachen zo ontzettend leuk. Ik doe het samen met mijn zoon wat het nog 

leuker maakt. Voor mij is plezier hebben in het spelletje het belangrijkste. Maar ik wil ook wel graag winnen. Je geeft maar 2 uur 
training per week, dus heel erg veel beter zullen de jongens niet worden, maar als team word je zeker beter en soms verrassen 
jongens je met hun ontwikkeling. Als ik sta te coachen hoef ik soms niets te zeggen, ze spelen zoals je hoopt en weet wat ze 
kunnen. Soms lijkt het wel of ze de verkeerde pillen hebben geslikt en klopt er helemaal niets van. Ik ga nu het vierde seizoen 
in met dit team, het laatste jaar dat ze bij de junioren spelen. In het eerste seizoen (toen dus eerste jaar Onder 16) kregen we 
met dubbele cijfers ervan langs, nu strijden we mee om de bovenste 
plaatsen. We hebben lol, we voetballen als team, enthousiaste 
ouders. Prachtig!

wagen door Oostvoorne met het A2 team (niet 
mijn huidige team). Dat wil ik nog een keer, 
maar dan met dit team, omdat ik weet dat 
het kan, zij kunnen het. Dus jongens: 
op naar de rondrit door Oostvoorne, als 
afsluiting van vier leuke jaren!

Tom Timmerman
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DAVID MULDER
Naam: David Mulder
Geboren: Op 20 september 1995 te Oostvoorne
Woonplaats: Oostvoorne
Relatie:
Broers/zussen: Ik heb twee oudere broers, Pim en Job. De eerstgenoemde heeft in een ver 
grijs verleden nog enkele seizoenen bij OVV gespeeld. Op dit moment voetbalt hijzelf niet meer, 
wel traint hij één keer in de week het G-team van VV Brielle. Mijn andere broer, Job, is ook een 
voetballiefhebber, maar hij kijkt liever dan dat hijzelf deelneemt aan het spelletje. Met hem 
bezoek ik dan ook meerdere keren per jaar een wedstrijd. Ook regelmatig in het buitenland.
Bij OVV sinds: Uit mijn hoofd zeg ik 2001. Ik voetbalde vroeger veel met mijn goede vriend 
Roan de Jong. Hij speelde toen zelf in OVV F4. Zijn vader Mario was op dat moment trainer en 
eigenlijk is het balletje zo een beetje gaan rollen. 
Opleiding: In 2016 heb ik mijn opleiding Sportmarketing & Management afgerond aan de 
Hogeschool Rotterdam. Dit is eigenlijk een Commercieel Economisch diploma, echter dan met 
een specialisatie op het gebied van sport. 

Beroep: Ik werk bij Excelsior Rotterdam waar ik onderdeel ben van het Marketingteam. 
Leukste tijd: Het klinkt misschien cliché, maar ik moet eerlijk zeggen dat het afgelopen  seizoen misschien wel het leukste was 
tot nu toe in mijn voetbalcarrière. Samen met mijn jeugdvriend Diego de Graaf  hebben we afgelopen seizoen een vriendenteam 
opgezet(OVV 4) en ik vind dat plezier en prestatie tot op heden echt heel goed samen gaan. Een mooie groep jongens die van 
gezelligheid houdt, maar tevens echt wel een balletje kunnen trappen.  
Karakter: Goedlachs, energiek, regelaar. 
Grootste angst: Juist omdat ik zo van sport hou, is het één van mijn grootste angsten dat ik op jonge leeftijd in een rolstoel beland. 
Ik zou het me niet kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld geen balletje meer zou kunnen trappen met mijn vrienden.
Politiek: Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij niet echt bezig houd met politiek. 
Sport: Ik ben een enorme sportliefhebber, of er nou darten, wielrennen, tennis, voetbal of wat dan ook op tv is, ik kijk er graag 
naar. Qua zelf beoefenen van sport hou ik toch echt het meest van voetbal, daarnaast kan ik altijd genieten van een potje darten. 
Idolen: Als we kijken naar een Nederlands idool ben ik toch wel heel erg fan van Robin van Persie. Buiten de grenzen vind ik 
Zlatan Ibrahimovic een legende. 
Verslaving: Ik kan soms echt verslaafd zijn aan een serie. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld voor de tweede keer Game of  
Thrones aan het kijken. een ongekend goede serie die ik iedereen absoluut zou aanraden om te kijken. 
Beste TV serie: Ik kies voor de Band of Brothers. Een 10-delige serie over een groep Amerikaanse soldaten in de Tweede 
Wereldoorlog, een aanrader.
Ontmoeten: Ik denk dat ik dan toch voor Zlatan Ibrahimovic kies. Het lijkt me heel bijzonder om een keer een dag met hem te 
beleven, volgens mij kan dat nooit saai zijn. 
Muziek/Band: Ik kan van veel verschillende muziekgenres genieten, maar uiteindelijk ligt mijn hart toch het meeste bij rap/
hiphop. Binnen onze eigen landsgrenzen luisterde ik vanaf jongs af aan veel naar (rapper) Winne, van de huidige generatie ben ik 
erg fan van (rapper) Kevin. 
Jaargetijde: Doe mij maar de zomer, lekker met een koud biertje in de zon! 
Een dag ruilen met: Oefff.. lastig. Ik ben niet echt jaloers op iemand zijn werk/positie eerlijk gezegd. Ik ben tevreden met wie ik 
ben, waar ik woon en met de mensen om mij heen. 
Kranten/Internet: Qua krant gaat mijn voorkeur uit naar het AD, simpelweg om de reden dat ik vooral naar het sportgedeelte 
kijk. Dit is zowel landelijk, als regiogericht meer dan in orde. Als ik kijk naar websites ben ik veelal te vinden op Voetbal Rotterdam, 
Voetbalzone en wederom het AD. 
Eten/drinken: Ik ben altijd te porren voor een goede pastamaaltijd, ook kip gaat er heel goed in. Doordeweeks drink ik overdag 

Passie buiten het voetballen: Lastig aangezien ik ook voor mijn werk echt alleen maar met voetbal bezig ben, daar komen nog 
twee trainingsavonden en de zaterdag bij. De tijd die er dan nog over is, breng ik graag door met de mensen dicht om mij heen 
(vriendin, vrienden en familie). 
Hobby’s: Ik hou van lekker eten en drinken, het Bourgondische leven!
Auto: Ik rij op dit moment in een zwarte Mini Cooper One.
Favoriete vakantieland: Ik ben toevallig begin dit jaar voor het eerst in mijn leven naar Curaçao geweest en ik moet zeggen dat 
het echt top was! Als het kon zou ik morgen zo weer op het vliegtuig stappen. 
Andere clubs: Als A-junior bij OVV ben ik vertrokken naar HVV Bernisse om daar in het eerste elftal te gaan voetballen. Ook heb 
ik drie seizoenen bij VV Zwartewaal in het eerste elftal gespeeld. Dit samen met een enorme Oostvoornse enclave, het was een 
mooie tijd!

Mooiste tenue: Dan kies ik voor het groen-witte tenue van Celtic uit Schotland. 
Positie: Centrale verdediger
Links of rechtsbenig: Linksbenig
Favoriete rugnummer: Eerlijk gezegd houd ik mij daar niet echt mee bezig, maar als 
ik dan toch moet kiezen, ga ik voor nummer 4. 
Trainers: Poh dan moet ik even goed in mijn geheugen graven. Ik kom in ieder geval 
tot het volgende lijstje: Mario de Jong, Jos Zijlstra, Leo Heijndijk, Arjen Langendoen, 
Bram Smoor, Sander Teunissen, Mark Zijlstra, Jerry de Jong, Peter Hoek en Ron Klein.
Geen voetballer, dan? Vroeger tenniste ik ook nog naast het voetbal. Uiteindelijk 
heb ik voor het voetbal gekozen. Soms kriebelt het wel weer om eens een balletje te 
gaan slaan, maar ik zou nu simpelweg niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen.
Gezelligste complex: Ik kies voor VV Zwartewaal, simpelweg vanwege de heerlijke 
kantine. Je hebt daar echt het idee dat je in een après-ski bar staat, het was daar ook 
altijd beregezellig!.   

Kunstgras: Zolang het veld niet te stroef is, heb ik geen problemen met kunstgras. Een normale grasmat heeft echter mijn 
voorkeur, mits deze er een beetje goed bij ligt. Op het niveau waar wij nu op spelen komen we regelmatig op velden terecht waar 
we bijna op zoek moeten naar grassprieten, dus dan is het toch wel lekker als de tegenstander een kunstgrasmat heeft.
Dames voetbal: Het belangrijkste is dat we van jongs af aan veel bewegen en sporten. Als meisjes door middel van voetbal 
hierdoor gestimuleerd worden, is dat uiteraard alleen maar een goede ontwikkeling. Op mijn werk zijn we enkele seizoenen 
geleden gestart met een damesteam (Excelsior Barendrecht) op het hoogste niveau van Nederland. Ik heb dus ook regelmatig wat 

bekertoernooi van het vrouwenvoetbal, dat werd gespeeld in (ons) stadion van Excelsior Rotterdam. 
Mooiste goal: Ik maak eerlijk gezegd niet veel goals, eentje die me echter altijd bij zal blijven is met OVV C1 op een internationaal 
toernooi bij DCV uit Krimpen aan den IJssel. We speelden tegen een Duits team en kregen net over de middenlijn een vrije trap. Ik 
wilde de bal voor de pot gooien maar de bal vloog met een boog vol in de winkelhaak, onhoudbaar. We wonnen die wedstrijd met 
1-0 en achteraf bleek dit de enige nederlaag van de Duitsers in dat toernooi te zijn, die goal blijft je wel even bij haha. 
Hoogtepunt met voetballen: Ik denk het kampioenschap met OVV C1. We moesten toen thuis in een rechtstreeks duel met 
MSV Flakkee C1 uitvechten wie er met het kampioenschap aan de haal zou gaan. Het was heerlijk weer en de tribunes van veld 1 

Dieptepunt: Dat is mijn dubbele enkelbreuk toen ik eerste jaar A speler was. De blessure liep ik op toen ik buiten met vrienden 
aan het voetballen was, niet eens tijdens een training of een 
wedstrijd. Ik heb toen echt een lange tijd niet kunnen voetballen en 
kreeg ook later nog te maken met tegenslagen, gelukkig heb ik er nu 
eigenlijk geen last meer van. 
Tatoeage: Heb ik niet.
Favoriete speler: Iemand waar ik echt van kan genieten is Giorgio 
Chiellini van het Italiaanse Juventus, hij heeft van verdedigen een 
soort kunst weten te maken. Hij is niet de snelste of de behendigste 
maar hij leest het spelletje zo goed dat hij dit kan corrigeren door 
positioneel gewoon (bijna) altijd goed te staan. Heerlijk!
Favoriete club buiten OVV: Voordat ik bij Excelsior Rotterdam 
ging werken had ik een seizoenkaart bij Feyenoord, tevens bezocht 
ik ook regelmatig uitwedstrijden. Het is door mijn werk eigenlijk 
niet meer te combineren. Op dit moment bezoek ik eigenlijk alleen 
de doordeweekse wedstrijden nog. Denk hierbij aan de beker of 
Europees. 
Ambitie: 
blijven doen in de sportwereld en mijn netwerk uit te breiden. Op 
de langere termijn zou ik graag uiteindelijk een eigen bedrijf willen 
runnen, het liefst in de sportbranche.
Levens motto: Niks moet, alles mag! 

Interview door Bram Smoor
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ROBEY staat voor het nieuwe voetbal, dat je eigenlijk al kende. Bloed, zweet en tranen van het lachen. Dat nostalgische 
voetbalgevoel dat je nog tegenkomt bij amateurclubs en in vriendenteams. De liefde voor het mooiste spel op aarde. Dat is 

het gevoel dat ROBEY terugbrengt op de velden. ROBEY 
staat sinds 1947 garant voor kwaliteit, stijl en optimaal 
comfort. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan 
unieke ROBEY-details. Het resultaat is een karakteristieke 
collectie die echte voetbalcult ademt, gecombineerd met de 
technologie van nu.

HISTORIE
ROBEY is opgericht in 1947, de tijd waarin Rotterdam uit de 
as is herrezen om een nieuwe start te maken. Vanuit hoop 
en positivisme werd er gewerkt aan een nieuw bestaan. De 
merknaam is bedacht door de heer Bey, de oprichter van 
het merk. Hij plakte de eerste twee letters van zijn geliefde stad Rotterdam voor zijn achternaam en 
vormde zo de naam ROBEY. Een merknaam met een imposante historie; in de jaren zestig, zeventig 
en tachtig drukte het authentieke merk een heel eigen stempel op het Nederlandse sportlandschap. 
In de beginjaren introduceerde het merk zich vooral binnen de tennis – wereld. Daarna werd al snel 

de voetbalwereld ontdekt. In de jaren tachtig werden verschillende voetbalteams gesponsord zoals SPARTA Rotterdam, HERACLES 
Almelo, FC GRONINGEN en het NEDERLANDS voetbalelftal

MERK ICOON
Eind jaren zeventig introduceerde ROBEY  de letter R als merk icoon, een behoorlijk vooruitstrevende 
zet in die tijd. Daarnaast gebruikt ROBEY de klaver als beeldmerk voor geluk. Iedere sporter kan 
wel een beetje geluk gebruiken en het slaat terug op het gelukzalig gevoel dat je ervaart als je met 
vrienden een balletje trapt. Tot op de dag van vandaag worden deze herkenbare logo’s gebruikt. In 
2012 werd het merk een nieuw leven ingeblazen met een missie; de allerbeste voetbalkleding en 
accessoires ontwerpen voor de liefhebbers van de sport. Vanaf 2014 zijn er weer voetbalteams 
die gevoetbald hebben in tenues van ROBEY waaronder FC GRONINGEN, PEC ZWOLLE, SPARTA 
Rotterdam en FC EMMEN.  

KWALITEIT

tot in de vezels van het materiaal voelbaar. ROBEY maakt gebruik van de unieke Bey Dry technologie 
die zorgt voor een koel en droog lichaam tijdens het sporten. Speciaal behandelde stoffen met een hoog ventilerend 

omstandigheden voor optimale prestaties.

O.V.V. & ROBEY & SPONSOREN KLEDINGPAKKET                                
Naast betaalde voetbalorganisaties spelen diverse amateurclubs in de regio al een aantal jaren in een 

waarbij naast een eigen bijdrage van spelende leden tevens diverse bedrijven het kledingpakket 
gesponsord hebben.  Dankzij KEN, TUINDERIJ VERS, UWT, MATECO, PRO DELTA, PLANT ONE, ANYTIME 

FITNESS, A-INDUSTRIES en A TEAM lopen de leiders, 
trainers en spelers van  de F- jeugd t/m het eerste elftal 
er weer netjes en  universeel  bij, waarbij uitstraling en 
eenheid voorop staan. O.V.V. is blij en trots dat deze 
giganten het voor onze vereniging mogelijk hebben 
gemaakt wederom een kledingpakket te kunnen 
aanschaffen, waarmee deze bedrijven blijk geven van 
maatschappelijke en sportieve betrokkenheid. HULDE!!!

Johan van Oudenaarden

HET SPORTMERK BINNEN HET KLEDINGPAKKET

Naam: Wouter Melching
Geboren: 01-06-2001

Partner: geen
Beroep/studie: Manager 

Havenlogistiek
Hobby’s: sporten
Positie: CV-CVM

Doelstelling voor dit 
seizoen: Kampioenschap
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: Alleen bij 

O.V.V. gevoetbald
Hoogtepunt: Hoogtepunt 
eerste jaar D1 bovenaan 

Dieptepunt: Het matige 
seizoen in de 2e jaar van de 

D1.
Wat ik nog wil zeggen: In de 

toekomst in 1 voetballen.

Naam: Daan Mooijaart
Geboren: 08-05-2002

Partner: geen
Beroep/studie: Plant en 

business
Hobby’s: Sporten

Positie: Spits
Doelstelling voor dit 

seizoen: Kampioen worden
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV1

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: OVV2
Carrière als speler: 
Goaltjesdief van OVV

Hoogtepunt: Minuten maken 
bij 1e OVV

Dieptepunt: Langdurig 
geschorsing gehad

Wat ik nog wil zeggen: Ik wil 
later graag bij OVV1 voetballen

Naam: Wessel Hagens
Geboren: Dirksland

Partner: geen
Beroep/studie: Albeda 

Koksrichting
Hobby’s: Voetballen, gamen

Positie: Middenveld
Doelstelling voor dit 

seizoen: OVV2
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: OVV
Hoogtepunt: Kampioen

Dieptepunt: --
Wat ik nog wil zeggen: Dat ik 
een leuk seizoen verwacht met 

veel speelminuten

NIEUWE SPELERS BIJ O.V.V.

Naam: Niels Bekker
Geboren: 25-02-1998

Partner: geen
Beroep/studie: STC

Hobby’s: 

Positie: Linksbuiten
Doelstelling voor dit 

seizoen: Leuk seizoen ervan 
maken en het hoogst mogelijke 

halen
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV1

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: OVV2
Carrière als speler: 
Rockanje, Feyenoord, 

Spijkenisse, OVV, Brielle
Hoogtepunt: Feyenoord

Dieptepunt: Enkelbanden 
ingescheurd

Wat ik nog wil zeggen: Good 
to be back!

Naam: Garush Gabrieljan
Geboren: 01-01-1997
Partner: Julia Dankaarts
Beroep/studie: 
Onderhoudstechnicus
Hobby’s: Hardlopen, 
voetballen
Positie: Rechtsback
Doelstelling voor dit 
seizoen: Promoveren en/of 
kampioen
Kampioenskandidaat 

Naam: Kevin Badu Noordzij
Geboren: 05-11-1995
Partner: geen
Beroep/studie: Operator
Hobby’s: Voetballen/muziek
Positie: Spits/aanvaller
Doelstelling voor dit 
seizoen: Kampioen worden
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: CION

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: OVV2
Carrière als speler: SC 
Voorne, VV Brielle, VV 
Zwartewaal, VV Nieuwhoorn
Hoogtepunt: Mijn hoogtepunt 
was bij Brielle, dat we zijn 
gepromoveerd naar reserve 
hoofdklasse klasse.
Dieptepunt: Toen ik uit de 

selectie was gezet bij Brielle
Wat ik nog wil zeggen: 
Ik heb heel erg veel zin om 
bij OVV te spelen en hoop 
natuurlijk kampioen te gaan 
worden. De meeste van de 
groep ken ik al dus het beloofd 
gezellig te worden

afdeling OVV1: --
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: Barendrecht 
of SHO
Carrière als speler: Ik ben 
begonnen bij VV Flevo boys 
(2007-2008), vervolgens 
gescout door SC Heerenveen. 
Daarna verhuist naar Brielle 
(2008). Toen ik in Brielle 
kwam wonen, moest ik voor 
VV Spijkenisse voetballen. Dit 

kwam, doordat Heerenveen en 
Spijkenisse een samenwerking 
hadden (2008-2011). In 
2012 ben ik bij VV Brielle 
uitgekomen. Vervolgens laatste 
3 seizoenen gevoetbald voor 
VV Nieuwehoorn.
Hoogtepunt: SC Heerenveen 
was hoogte punt in mijn 
carière (keeper)
Dieptepunt: VV Brielle, toen ik 
een rugblessure opliep
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Naam: Patrick Schrage
Geboren: 02-10-1994

Partner: geen
Beroep/studie: Junior 

surveyor (Intertek NL BV)
Hobby’s: Voetballen, 

hardlopen
Positie: Centrale verdediger, 

links en rechtsback
Doelstelling voor dit 

seizoen: Zoveel mogelijk 
spelen en mijn steentje 

bijdragen aan het doel wat de 
club wil bereiken

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV1

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: OVV2

Carrière als speler: BVV 
Barendrecht, Rijsoord & VV 

Smitshoek
Hoogtepunt: Het promoveren 
met BVV Barendrecht vanuit 

de 2e divisie naar de 1e divisie. 
Het jaar erop gehandhaafd in 

de 1e divisie
Dieptepunt: --

Wat ik nog wil zeggen: Ik 
voel mij hier inmiddels al erg 

op mijn plek en kijk er erg naar 
uit om onderdeel te zijn van 

een team wat met elkaar veel 
kan bereiken

Naam: Jamie van Esch
Geboren: 20-04-1995

Partner: Fleur van Duyne
Beroep/studie: 

Accountmanager bij Neele-Vat 
logistics

Hobby’s: Voetbal, vakantie, 
met vrienden zijn

Positie: Links/rechts 
hangende buitenspeler
Doelstelling voor dit 

seizoen: Plezier maken en het 
hoogst mogelijke halen
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: OVV 

jeugd t/m B1, VV Brielle A1 
t/m het 2e elftal, daarna 5 jaar 

Zwartewaal 1, 1 jaar OVV4, 
nulselectie

Hoogtepunt: Een keer 
kampioen OVV C1, 

Nacompetitie Zwartewaal (4e 
promotie)

Dieptepunt: 3 maal 
enkelbanden gescheurd
Wat ik nog wil zeggen: 

Proost, op een topseizoen!

Naam: Robin Bos
Geboren: 16-08-1998

Partner: geen
Beroep/studie: 

Ondernemerschap en retail 
management

Hobby’s: 
stappen met vrienden

Positie: Centraal 
verdedigende middenvelder, 

de 6 of 8 positie
Doelstelling voor dit 

seizoen: Plek veroveren in de 
basis bij OVV1

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV!

Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: OVV!

Carrière als speler: Jeugd 
SC Voorne toen VV Brielle, van 

Brielle 2 naar selectie OVV
Hoogtepunt: Vele promoties 
en het winnen van de KNVB-

beker voor amateurs
Dieptepunt: Vervelende 

blessures en degradatie van 
Hoofdklasse naar 1e klasse

Wat ik nog wil zeggen: Dat ik 
gebrand ben om aankomend 

seizoen te knallen in het groen-
wit en we de 2e klasse gaan 

bereiken

Naam: Rick Hagen
Geboren: 11-05-2001

Partner: geen
Beroep/studie: Logistiek 

management
Hobby’s: voetbal

Positie: rechtsback
Doelstelling voor dit 

seizoen: 2e elftal
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: Alleen 

OVV
Hoogtepunt: Succesvolle 2e 
seizoenshelft in de A1 2018-

2019
Dieptepunt: Kampioenschap 

in de B2 in de laatste 3 
speelrondes verspeeld

Wat ik nog wil zeggen: Dat 
ik hoop dat het een leuk en 
succesvol jaar/seizoen gaat 

worden

Naam: Jarno Huijsman
Geboren: 03-05-1994
Partner: Tess de Hertogh
Beroep/studie: Schiphol bij 
de Koninklijke Marechaussee
Hobby’s: Reizen, voetbal, 

Positie: Spits, of op de 
zijkanten
Doelstelling voor dit 
seizoen: Minimaal een 
periodetitel, al denk ik dat 
er een kampioenschap in zit 
als ik de kwaliteiten van de 
spelers heb gezien de eerste 

trainingen
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: Ik ken deze 
afdeling niet, maar ik vind 
dat we als selectie voor het 
kampioenschap moeten gaan
Carrière als speler: 
Begonnen in de jeugd bij 
FC Vlotburg, daarna de 
overstap gemaakt naar OVV, 
3 seizoenen OHVV, 1 seizoen 
Hellevoetsluis, weer een 
seizoen OHVV en nu terug op 

het oude vetrouwde OVV
Hoogtepunt: Debuut op 
16-jarige leeftijd bij het 1e van 
OVV en vervolgens een mooie 
thuiswedstrijd tegen Excelsior 
Rotterdam. Kampioenschap 
met OHVV van de 3e naar de 2e 
klasse
Dieptepunt: Afgelopen 
seizoen met Trainer van Os
Wat ik nog wil zeggen: Dat 
we er met zijn allen een heel 
mooi seizoen van gaan maken 
en dat we het beste in elkaar 
naar boven halen

Naam: Bas Oorschot
Geboren: 16 april 2001
Partner: Rosanne
Beroep/studie: Bedrijfskunde 
EUR
Hobby’s: Sporten
Positie: Doelman

Naam: Christian de Loor
Geboren: 03-12-1993

Partner: geen
Beroep/studie: Op dit 
moment werkzaam voor 

VEVAG Vastgoed, waar ik tevens 
aan het afstuderen ben, een 

vastgoedbeheerder die actief is 
in Gelderland & Brabant. Onlangs 

heeft dit bedrijf het oude Canisius 
College gekocht in Nijmegen. Een 

groot monumentaal pand wat volledig getransformeerd gaat 
worden.
Hobby’s: Buiten het voetbal ben ik graag met mijn vrienden 
ergens wat aan het eten of drinken. Weekendjes weg doen het 
ook altijd goed. Ook luister ik graag naar muziek. 
Positie: Middenveld
Doelstelling voor dit seizoen: Elke wedstrijd winnen

Naam: Oscar Poort
Geboren: 03-09-2002
Partner: geen
Beroep/studie: HBO Ondernemerschap
Hobby’s: 
zaken. Ik ben erg leergierig dus ik wil met alles beter worden
Positie: Mijn positie is 6. Ik vind dat ik hier ook het beste speel. 
Op deze positie kom ik tot mijn spel. Voorderest 8 en 10 zou 
ook kunnen.
Doelstelling voor dit seizoen: Mijn doelstelling voor dit 
seizoen is om een prijs te pakken. En een basisplek te hebben 
in OVV 2. Ook wil ik een belangrijke rol in het elftal vormen. Als 
doelstelling heb ik ook om persoonlijk als speler te groeien en 
daarmee volwassener ga worden.
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: Ik denk dat OVV1 
zeker titelkandidaat is. Nu er veel nieuwe verse spelers zijn 
bijgekomen, er is hierdoor ook een concurrentiestrijd waardoor 
het voetbalniveau hoger wordt. denk ik dat het een succesvol 
seizoen wordt voor OVV1.
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: Ik denk dat OVV2 
zeker titelkandidaat is. Gezien de jonge en frisse selectie. 
Denk ik dat er dit seizoen een heel goed team op het veld 

Naam: Bram van Mastricht
Geboren: 21-05-2001
Partner: geen
Beroep/studie: Vastgoed & 
Makelaardij
Hobby’s: Naast voetballen, 
gamen en afspreken met 
vrienden
Positie: Middenvelder (bij 

voorkeur wat verdedigender)
Doelstelling voor dit 
seizoen: Zo snel mogelijk 
een vaste waarde worden 
voor het 2e elftal. Maar eerst 
revalideren van mijn blessure
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat 

afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: SC 
Voorne - VV Brielle altijd in de 
selectie gevoetbald
Wat ik nog wil zeggen: Ik 
heb veel zin in aankomend 
seizoen en heb er erg veel 
vertrouwen in!

staat. Ook ligt het niveau hoog waardoor 
er weer concurrentiestrijd is ook om 
naar OVV1 te gaan, dit is goed want 
zo blijft iedereen gemotiveerd en 
gedisciplineerd om zijn best te doen
Carrière als speler: Ik wil als speler 
laten zien dat ik in de selectie hoor, 
en hierdoor een basisplek te hebben 
in OVV2 en hier wil ik een belangrijke 
rol hebben. Uiteindelijk wil ik dan 
doorgroeien naar OVV1, want het lijkt me fantastisch om voor 
OVV1 te spelen.
Hoogtepunt: Een hoogte punt uit mijn carrière is dat ik voor 
023 en OVV2 heb gespeeld. Nog een hoogtepunt van vorig 
jaar was dat wij met de A1 van OVV gewonnen hadden van 
Smitshoek A1
Dieptepunt: Een dieptepunt was dat ik een keer een half jaar 
niet kon voetballen door een knie blessure. Van deze blessure 
heb ik nooit meer last van gehad.
Wat ik nog wil zeggen: Ik heb erg veel zin in het komend 
seizoen. En ik denk dat het een heel goed en leuk jaar gaat 
worden gezien de selectie van dit jaar.

Kampioenskandidaat afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: Ik ben al heel mijn leven lang speler 
van de club, alle jeugdelftallen doorlopen, daarna een aantal 
jaren bij de selectie gespeeld. Vorig jaar heb ik met veel plezier 
onderdeel uitgemaakt van het 4e elftal van OVV, echter begon 
het weer te kriebelen om op een hoger niveau te acteren, 
vandaar de overstap naar de selectie van OVV. 
Hoogtepunt: Hoogtepunten zijn er genoeg maar als ik er 
eentje moet uitlichten is het de wedstrijd Rozenburg A1 – OVV 
A1. Sowieso een mooi potje maar ik had pas net weer mijn 
eerste wedstrijd gespeeld voor de B1 na een maandenlange 
blessure en mocht toen opdraven in het elftal waar mijn broer 
ook in speelde. Hij is bijna 4 jaar ouder, zeker in de jeugd 
verwacht je niet dat zoiets gebeurd. Zulke dingen blijven je bij! 
Wedstrijd overigens gewonnen 
Dieptepunt: Het abrupte einde van afgelopen seizoen is toch 
wel een dieptepunt te noemen.

Doelstelling voor dit seizoen: 
Promotie
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV1: --
Kampioenskandidaat 
afdeling OVV2: --
Carrière als speler: Alleen bij 

OVV
Hoogtepunt: Bekerwedstrijd 
gewonnen met JO19-1 toen ik 
zelf nog in JO15-2 zat
Dieptepunt: Ribbreuk seizoen 
18/19
Wat ik nog wil zeggen: --
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SELECTIEFOTO 2020-2021

1ste rij van links naar rechts: Daan Mooijaart, André Breinburg, Mees Schouten, Linber v/d Horst, Tom Sollie, Garush Gabrieljan, Daan 
Schouten
2de rij van links naar rechts: Robin Dijkman, Michael Versaevel, Jamie van Esch, Boy Stolk, Bas Oorschot, Derk Mooijaart, Chris de Loor, 
Charlie Bassant
3de rij van links naar rechts: Alexander Baartmans, Jimmy Fenijn, Marcel Langeveld (hoofdtrainer), Wouter Melching, Ron Klein (trainer 2de), 
Rico Post, Jules Kroef
4de rij van Links naar rechts: Maikel Hagers, Rowen Bronwasser, Peter van Hulst (ass. trainer 1ste), Alexander Wagner, Patrick Schrage, Riam 
Schaeffer (ass. trainer 2de), Robin bos
5de rij van links naar rechts: Pascal van Hulst, Marco Blok (teammanager 1ste), Sven v/d Pol, Lennart Mooijaart, Rick Hagen, Andries 
Schouten (ass. scheidsrechter 2de), Kevin Noordzij
6de rij van links naar rechts: Gerard Visser (verzorger), Arie van Geest (ass. scheidsrechter 1ste), Oscar Poort, Wessel Hagers, Jeroen van 
Geest, Jordi Brinkerink, Rob de Jong (materiaalman)
Ontbreken op de foto: Yoeri Bak, Marc de Vries, Thimo Vissers, Niels Bekker, Jarno Huijsman, Bram van Mastricht, Anton v/d Waal, 
Sebastiaan van Dorsser (keeperstrainer)



Club van 100 was ook regelmatig 
van de partij op de traditionele 

Oostvoornse lampionnenoptocht

Ere voorzitter Wim Boogert staat gereed 
om het bord te onthullen met de 188 
namen van de Cv100 leden en wordt 

daarbij geassisteerd door mevrouw van 
Beelen & mevrouw van Helden

Balzuil 
gesponseerd 
door de Club 

van 100

Bestuur op dit moment van links 
naar rechts: Paul Erkens, Ed 

van Reek, Wim Moree en Robert 
Versluis
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In het seizoen 2020-2021 zal OVV’s Club van 100 het robijnen bestaan (40 jaar) passeren. 
We hebben voor u in vogelvlucht de geschiedenis van deze ‘Club voor een Club’ op papier 
gezet. 

Voorwoord 
Enkele decennia geleden maakte Frits van Helden* kennis met het principe van een ‘Club van 100’ 
bij de aan de Oldegaarde gelegen Rotterdamse voetbalclub De Musschen. Hij was onder in de indruk 
van het idee en besloot om dit, samen met OVV’s erevoorzitter Wim Boogert en Jaap van Beelen, op 
te starten bij hun eigen voetbalclub in Oostvoorne, OVV. De achterliggende gedachte van een Club van 
100 is helder: bij het (jeugd)bestuur polsen wat er bovenaan het wensenlijstje staat en ervoor zorgen dat 
dit geregeld gaat worden. 

*Frits van Helden was exploitant van het ‘Wapen van Oostvoorne’ (nu café/restaurant Murphy’s Station), door de jaren heen altijd 
een trefpunt voor vele OVV-ers. 

De oprichting
Op 10 december 1980 ontvingen 31 OVV-ers een uitnodiging voor een vergadering waarbij het oprichten van een Club van 100 
centraal zou staan. Op de dag van de vergadering, 7 januari 1981, waren echter slechts 16 van de 31 genodigden aanwezig. 
In een vooraf gehouden bijeenkomst was er al huiswerk gedaan omtrent het opmaken van de statuten en het huishoudelijk 

ook gesteld op 7 januari 1981.

De geboorte van de Club van 100
Na een lange tijd van voorbereidingen is OVV’s Club van 100 dan eindelijk ‘geboren’. Op de 

oprichtingsdag, 7 januari 1981, is er door de aanwezigen OVV-ers gediscussieerd over de 
bedoeling en het nut van de Club van 100. Vrijwel alle neuzen stonden direct dezelfde 

kant op over de te volgen werkwijze.  Tevens werd er besloten dat een deel van de 
aanwezigen per seizoen 100 gulden extra zouden opbrengen, dit met het idee om 

OVV weer op een hoger niveau* te laten acteren en de prestaties te bevorderen. 

*OVV 1 speelde in die tijd 2de klasse RVB en dat voelde bij vele OVV-ers niet goed aan. In de eerste vijftig jaar van het bestaan 
van de club werd OVV namelijk gezien als de beste club van het eiland! De tijden waren intussen veranderd en andere clubs op 
het eiland hadden deze plaats overgenomen. 

bijvoorbeeld spelers kopen? Het bestuur van de Club van 100 was hierin echter kort en glashelder: Geen sprake van! Als we ons 
doel echt willen bereiken, zullen we onderop moeten beginnen en dat wil zeggen dat wij ons in eerste instantie op onze jeugd 
focussen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’’, luidde het antwoord van het bestuur van de Club van 100. In goed 

de jeugdopleiding en het verenigingsleven. Dit met het idee om de jeugdspelers (en dan zeker die met talent) binnenboord van 
de club te kunnen houden. Dit zijn namelijk de jongens die de selectie kunnen halen en er dus voor kunnen zorgen dat de club op 
termijn op een hoger niveau zal spelen. 

De eerste Jaren
De eerste ledenvergadering van de Club van 100 stond op 2 oktober 1981 op de 
agenda. Tijdens de vergadering waren er veertien leden en drie bestuursleden 
aanwezig. Er was een verzoek vanuit OVV voor een nieuwe stencilmachine, een 
machine die gebruikt werd om het clubblad te kunnen publiceren. Het verzoek voor 
een bijdrage in kosten werd gehonoreerd met een volledige betaling (!) door de Club 
van 100. De eerste echte bijdrage was een feit. De populariteit van de Club van 100 
was enorm: binnen drie jaar had de club namelijk 115 leden. Vlak hierna kwam 
het tweede verzoek vanuit OVV binnen: een markeermachine, in voetbaljargon een 
‘krijtmachine’. Of, zoals de maandagochtendploeg zou zeggen: een ‘kritmesiene’. Ook 
het jeugdbestuur deed in deze periode haar eerste aanvraag: een juniorenreis naar 
Keulen, beide verzoeken werden gehonoreerd door de Club van 100. 

CLUB VAN 100 BESTAAT 40 JAAR!
Bestuurswisseling
Begin 1984 stapte Frits van Helden uit het bestuur. Hij bleef echter zeer actief om nieuwe leden te werven 
voor de Club van 100. Zijn plaats in het Club van 100 bestuur werd ingenomen door Tini Langendoen. De 
echtgenoot van OVV’s top vrijwilliger Aart Langendoen, ook bekend als ‘Rooie Aart’. Bestuurlijk gezien was 
dit een hechte groep. Dit in tegenstelling tot de leden van de Club van 100, waarvan het aantal nog weleens 
behoorlijk schommelde.   

In dat geschommel is er zelfs van een OVV-er bekend, dat die zich 3 keer als lid heeft aangemeld na 2 keer te 
hebben bedankt. Toch een sterk groen-wit OVV-hart!  
 
In het seizoen 1988-1989 zijn er zelfs inlichtingen verstrekt aan het Brielse WRW, omtrent het oprichten van 
een Club van 100. Aan ontwikkelingshulp deed OVV graag mee, 
met de achterliggende gedachte: ’beter een goede buur(club) dan 
een verre vriend’. 

Rond 1995 werden de bestuursleden van het eerste uur 
opgevolgd door Wim Bommeljé, Piet van Drimmelen en Wim 
Moree. De laatstgenoemde nam ook direct het secretariaat over 
van Jaap van Beelen. OVV’s Club van 100 bleef zich elk seizoen 
van haar beste kant laten zien. Zo is er ook in het prachtige 
jubileumboek ‘WIJ ZIJN DE JONGENS UIT OOSTVOORNE!’ (ter ere 

van het 100-jarig bestaan van OVV) te lezen. Zo werd er na de eeuwwisseling onder 
andere een breedbeeldtelevisie geïnstalleerd in de kantine van OVV. Iets wat ervoor 
heeft gezorgd dat de spelers na de training nog even blijven hangen om bijvoorbeeld 
een voetbalwedstrijd te kijken, iets wat de sfeer op de club verhoogd.

Voorzitter Wim Moree verteld 
,,Ik heb inmiddels 25 jaar een bestuur functie(s) bij  de Club van 100 en daar heb 
ik geen seconde spijt van gehad’’, begint Wim Moree zijn verhaal. ,,In het begin van 
deze eeuw groeide we uit naar een ongekend ledenaantal van 188, door de jaren 
heen zijn ons echter een groot aantal ouderen met een OVV hart ontvallen waardoor 
het ledenaantal terugliep naar 88. Momenteel zitten we op een mooi aantal van 122, 
dit is mede te danken aan de ondersteuning van Wiebe Dedert en Bram Smoor, twee 
OVV’ers met een groen hart op de juiste plaats’’, aldus dhr. Moree.

Momenteel bestaat het bestuur van OVV’s Club van 100 uit voorzitter Wim Moree, 
secretaris Ed van Reek, penningmeester Robert Versluis, algemeen lid Paul Erkens 
en tijdens al vele bestuursvergaderingen is Ingrid den Arend vaste notulist. 

Focus is nu verenigingsbreed
De Club van 100 is zich ervan bewust, dat enkel het ondersteunen van de selectie elftallen niet meer van deze tijd is. Het laatste 
decennium is er dan ook meer gefocust op het breedte voetbal bij de club. ,,Elk seizoen wordt in goed overleg tussen de diverse 
besturen besloten naar welke doelen/projecten de bijdrages van de Club van 
100 dienen te gaan. Op die manier kunnen we gezamenlijk kijken naar hoe wij 
als Club van 100 ons steentje het beste bij kunnen dragen. Tot slot wil ik namens 
ons huidige bestuur de hoop uitspreken dit voor allen, in volle gezondheid, nog 
jaren te mogen doen en eenieder te bedanken voor het vertrouwen in het door ons 
gevoerde beleid!’’, sluit voorzitter Wim Moree zijn verhaal af. 

Bram Smoor en David Mulder

Nieuwsgierig geworden naar de Club van 100? Neem eens een kijkje op de website van OVV (www.ovv-oostvoorne.nl) en 
klik op ‘OVV’s Club van 100’! 
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Op de algemene ledenvergadering van 2 december 2019 verraste het bestuur de vergadering met het 
voorstel om Wim Moree wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging te benoemen tot erelid van 
O.V.V.

Wim is op 20 oktober 1935 in Oostvoorne geboren en sinds juli 1946, dus 73 jaar 
lid van onze vereniging. Eerst als spelend lid tot ongeveer 1963, en later in allerlei 

functies betrokken bij vele activiteiten binnen O.V.V. Hoewel hij al sinds jaar 
en dag in Rockanje woont, is hij nog dagelijks op het O.V.V. terrein te vinden. 

Wim werd dus op 11-jarige leeftijd lid van O.V.V, in die tijd de leeftijd dat je pas mocht gaan voetballen. 
Zoals gezegd heeft hij tot ongeveer 1963 gevoetbald, maar hij heeft alle jaren zijn voetbalschoenen en 
kousen bewaard. “Je weet maar Nooit”, zie hij altijd. Met een jubileum heeft hij nog een aantal malen 
met een partijtje met oud leden meegedaan. O.V.V. mocht zijn voetbalschoenen en kousen tijdens het 
100-jarig bestaan in ontvangst nemen en ze maken nu deel uit van ons archief. Wim is een op en top 
O.V.V-er, wellicht met de paplepel ingegeven en ook besmet door een O.V.V. coryfee van vroeger, zijn 
zwager Frits Meijer. 

Hij is dus dagelijks op het O.V.V. terrein te vinden en bezoekt nog steeds elke wedstrijd van O.V.V 
Wim maakt al vanaf het begin vanaf 1981 deel uit van de Club van 100, de club die O.V.V. dagelijks 

ondersteunt als lid als secretaris en nu al meer dan 10 jaar als voorzitter. Hij haalde oud papier op bij de 
Leemgaarde en verzorgd nu al jaren de papiercontainer bij het OVV-terrein. Elke dag opent en sluit hij de 

papier containers, verzorgd de logistiek en houdt de containers met enkele andere vrijwilligers op orde. 

Hij maakte bij de lampioenenoptocht van 1989 promotie voor de Club van 100 door met zijn eigen tractor een versierde platte kar 
met pupillen rond te rijden namens de Club van 100 en doet dat nu door rond het OVV-terrein reclame borden van de Club van 
100 op te hangen. Bij elke thuiswedstrijd van OVV 1 staat hij bij de ingang om reclame te maken en lootjes te verkopen voor de 
loterij. De club van 100 verzorgt al jaren een loterij bij thuiswedstrijden. Wim zorgt ook voor de prijzen. Al met al een vrijwilliger uit 
duizenden die altijd actief is door zaken op te pakken die geld in het laadje kunnen brengen voor de Club van 100 dat uiteindelijk 
voor OVV bedoeld is.

Reactie Wim Moree

Als voetballiefhebber/supporter van mijn club OVV was ik maandagavond 
2 december 2019 op de ledenvergadering. Alle agendapunten waren 
doorgenomen toen de uitreiking van de jubileum speldjes van 25 en 40 jaar 
lidmaatschap plaats vond. Tot grote verbazing en ongeloof werd mijn persoon 
gevraagd om naar voren te komen!! De verrassing bleek dubbel zo groot, 
wegens mijn benoeming tot erelid van OVV en de uitreiking van de bijbehorende 
speld. Bij dezen wil ik mijn dank uitspreken aan het OVV-bestuur en alle leden.

Vriendelijk sport groeten,

Wim Moree

WIM MOREE, 
erelid van O.V.V
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Dat voetbal een heel leuk spelletje is hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Iedereen kent 
wel in zijn directe omgeving mensen die wekelijks met veel plezier een partijtje voetbal 

spelen. En of dit nu op “top” niveau is of op recreatief niveau, maakt helemaal niks 
uit. En dat wedstrijdje willen we altijd winnen. Het is daarbij zo mooi om te zien 
dat dit voor alle leeftijdsgroepen geldt van de mini’s tot aan de 50-plussers op 
vrijdagavond. En ook voor recreatieve en prestatieve teams. 

Om dat wedstrijdje mogelijk te maken heb je basisbeginselen nodig; zoals een veld, 
bal, scheids, grensrechter en spelers. Allemaal zaken waar je normaliter niet eens 
over na hoeft te denken, omdat ze zo vanzelfsprekend zijn. Toch zijn er nog heel veel 

andere facetten die van belang zijn om te komen tot het uitgangspunt: een lekker 
potje voetballen. In deze column wil ik daar een paar dingen van benoemen. 

OVV heeft een voetbalmissie die er kort gezegd op neerkomt dat we voor iedereen 
een voetbalclub willen zijn, recreatief en prestatief, en waar iedereen dus dat heerlijke 

voetbalspelletje kan spelen. Om die gedachte verder in te vullen binnen onze club werken 
we ook al jarenlang met een visie. In die visie willen we een jeugdopleiding neerzetten van 12 jaar, 

beginnend in de JO8 en eindigend in de JO19. Na die 12 jaar willen we onze OVV-selectie ieder jaar voorzien van spelers uit onze 
eigen jeugd. Voor degene die dat niet kunnen of willen hebben we een paar heerlijke seniorenteams die met veel plezier wekelijks 
hun potje voetballen. Als trainer ben je onderdeel van de jeugdopleiding, en ik kan je verzekeren dat als je “jouw” jongens later in 
de senioren (recreatief/prestatief) ziet voetballen dat dat echt een “wow” gevoel geeft en vooral heel veel voldoening.

De samenleving is echt veranderd, klinkt als een open deur maar het is echt zo. Vroeger ging je naar school en uit school direct 
naar huis om je voetbalschoenen op te halen en ergens te gaan voetballen. Iedere vrije minuut was je met die bal bezig. Je leerde 
met (veel) oudere gasten te voetballen, ontzag te hebben, te luisteren, respect te tonen en noem maar op. Tegenwoordig… vul het 
zelf maar in. Uiteraard werkt deze maatschappelijke verandering door naar het voetballen in de huidige tijd. Want we zien een 
generatie die opgevoed wordt met hele andere normen en waarden. En dat vertaalt zich naar onze vrijwilligers. Die zijn heel vaak, 
te vaak, bezig met het iedereen naar de zin te maken en om het “gemor” van spelers en ouders in de kiem te smoren. Mijn oproep 

een spiegel voor en neem dan je verantwoordelijkheid om je club en zijn vrijwilligers juist te steunen. 

Binnen onze club vinden we de jeugdopleiding belangrijk. Dat klinkt mooi, maar hoe geef je dat vorm? Afgelopen jaar is gestart 
met het benaderen van trainers om een trainerscursus te gaan volgen. Dit doen we om een trainerskader neer te zetten dat de 
jeugdopleiding van zoveel mogelijk teams de komende jaren omhoog kan brengen. Een ander voordeel is dat we in de toekomst 
dezelfde voetbaltaal spreken. Daarbij is het geweldig om te zien dat er ook nog sponsors bereid zijn om hierin mee te gaan en mee 
te denken. Maar bovenal is het geweldig om te zien dat naast de reeds bekende trainers ook een aantal eigen “oud” jeugdspelers 
zich actief willen inzetten als jeugdtrainer en ook nog de cursus willen gaan volgen. Lees je dit en denk je: goh dat zou ik ook wel 
willen, meld je aan. 

OVV is een voetbalclub, maar er gebeuren zoveel dingen meer. Wat kan ik zoal benoemen? Penaltybokaal, Sinterklaasfeest, 
Nieuwjaarsreceptie, Snerttoernooi, Jeugdtoernooien, Tentenkamp, Manchester uitje, Veteranen toernooi en er zijn zeker nog zaken 
die ik vergeet. Maar in mijn ogen allemaal activiteiten waarbij iedere speler zich onderdeel voelt van een club waar je je thuis moet 
voelen. Een club die we met zijn allen zijn en waarbij we als een team samenwerken.  

Ik heb deze column geschreven vanuit mijn eigen perspectief en heb een paar dingen benoemd waarvan ik vind dat we dingen 
goed doen en wat er beter kan. Mijn gedachte daarbij is dat ik graag onderdeel wil zijn van een voetbalvereniging waarbij respect 
voor de ander de boventoon voert en waarbij openheid en transparantie de normen zijn. En dit alles vanuit de gedachte: een 
voetbalvereniging zijn we met z’n allen en het voetbalspelletje is toch echt te leuk!!!! 

Peter Versaevel

COLUMN PETER VERSAEVEL
Voetballen, hoe leuk is dat!!!

0181 485 624 
Stationsweg 39, Oostvoorne



Judo Brons op het 
EK 1980

Bestuur wielerronde van 
Oostvoorne 2018
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RIK BAKKER,
bijna een halve eeuw sportjournalist op de eilanden!

Als OVV 1 thuis op ‘Sportpark O.V.V.’ moet voetballen, zie je hem vaak goedlachs met 
een kladblokje in de hand lopen en een plaatsje zoeken op de tribune. Dan denken de 
voetbalkenners, hè de krant is er ook, maandag eens kijken wat hij schrijft. Zijn verhaal 
is helder, kritisch, positief en soms schrijft hij een anekdote met een knipoog! We 
hebben sportjournalist Rik Bakker via de digitale snelweg negen items gemaild en daar 
heeft hij vol overgave op geantwoord.   

Oostvoorne
Mooi dorp om in te wonen. Maar wel een dorp waarin ik toevallig terecht ben gekomen. Ik ben in Den Haag geboren. Daar 
heb ik tot mijn achtste jaar gewoond. Met mijn ouders meegekomen naar Brielle. Mijn vader werkte voor Gulf Oil (nu Q8) in 
het Europoortgebied. In Brielle heb ik tot mijn 26ste gewoond. In 1982 getrouwd met Lenie Torreman (van het gelijknamige 
tuincentrum in Rockanje.) We kochten een huisje aan de Lodderlandsedijk in Rockanje. Daar hebben we van 1982 tot 1988 

hebben gewoond, kwamen we erachter dat we weer in ‘een dorp’ wilden wonen. Rond gekeken naar de mogelijkheden in de 
dorpskernen van Rockanje of Oostvoorne, want Lenie wilde nergens anders wonen. Een huis in Oostvoorne gekocht. Daar wonen 
we nu nog. Het is dus Oostvoorne geworden, maar het had net zo goed Rockanje kunnen zijn.    

Judo verleden
Begonnen in 1966 bij JC Brielle. Ik was tien jaar. Met vriendjes meegegaan naar de club. Moest 
wat sporten, want ik was (ben?) een dikkerdje. Bij wedstrijdjes bleek al snel dat ik er meer won dan 
verloor. Als iets je aardig afgaat, ga je vanzelf op zoek naar je grenzen. Uiteindelijk kwam ik op mijn 
19de in de jong oranje-selectie van Nederland terecht. In 1976 toen ik 20 was, werd ik kampioen van 
Nederland bij de mannen in het gewicht -78 kilogram (= half middengewicht). In 1979 ben ik nog een 
keer kampioen van Nederland geworden. Van 1976 tot 1981 heb ik met de Nederlandse judoselectie 
meegedraaid in het internationale toernooiencircuit. Ik was altijd de Nederlandse deelnemer in het 
gewicht tot 78 kilo. Nederland was toentertijd nog niet zo toonaangevend in het judo als het nu is. 
Mijn beste internationale resultaten: achtste van Europa in 1979 (Brussel), achtste van de wereld in 
1979 (Parijs) en derde van Europa (achter Frankrijk en Rusland) met de nationale ploeg, waarvan ik 
toen de captain was, in (zie foto).

Nederlandse taal
Ik heb de lerarenopleiding gevolgd voor de vakken Nederlands en Engels. Was eigenlijk mijn tweede keus, want ik wilde gymleraar 
worden. Maar ik werd niet toegelaten tot de academie voor lichamelijke opvoeding want ik had helemaal niets met een bal. Het 
maakte niet uit welke balsport ik deed. Ik was (ben) overal slecht in. Dus was ik niet all round genoeg om op de ‘sportacademie’ 
te mogen. Toen is het de lerarenopleiding Nederlands/Engels geworden. Ik vond Engels leuker om te geven dan Nederlands, dus 
sinds 1978 geef ik nu al les in Engels. Ik heb op maar twee middelbare scholen gewerkt: Wellant College Anna Hoeve in Brielle en 
het Maerlant in Brielle. Op het Maerlant werk ik nu nog. Ik zit momenteel in mijn 42ste jaar als leraar. Ik vind mijn werk leuk en 
ben van plan om ‘gewoon’ tot mijn 67ste jaar, het moment dat ik AOW en pensioen ga krijgen, door te werken. Ik schrijf al stukjes 
voor streekkranten sinds 1976 toen ik nog op de lerarenopleiding zat. Daar verdiende ik mijn zakgeld mee. Stukjes schrijven vind 
ik haast nog leuker dan lesgeven. Maar alleen omdat ik dat in combinatie met lesgeven doe. Ik hoef niet te leven van het schrijven 
van stukjes, dus kan het een (betaalde) hobby blijven. Ik heb in de loop der jaren heel wat sporttalenten geïnterviewd, die ik 
eerder ook in de klas heb gehad. De oudste oud-leerlingen zijn inmiddels ook dik in de vijftig. Zo heb ik de wielrenners Maarten 
den Bakker en Chantal Blaak in de klas gehad. En ook Ad Reijtenbagh de huidige trainer van SC Botlek. Is altijd leuk als ik hem nu 
bel voor de krant over wat SC Botlek heeft gedaan. 

Judovereniging Ichikan
Ichikan is voortgekomen uit JC Brielle, waar ik ben begonnen met judo. Het valt best mee wat ik voor Ichikan heb gedaan. De 
club heeft denk ik meer voor mij gedaan. Ik ben me pas echt als vrijwilliger voor Ichikan in gaan zetten toen mijn zoons er gingen 

Ik had helemaal niets met een bal, het maakte niet uit welke 
balsport ik deed!

Dick Muizer, op vrijdag te assisteren in het uur dat mijn jongens 
les hadden. Mijn zoons kwamen in de wedstrijdselectie van JC 
Ichikan terecht. Ik was van 1994 tot 2000 een van de trainers 
van die wedstrijdgroep. Toen mijn zoons andere prioriteiten 
kregen dan judo, ben ik ermee gestopt.  
  
Marathon Rotterdam
In 1997 heb ik mijn eerste marathon gelopen. Natuurlijk 
Rotterdam. Ik had nooit zoveel met lopen, want dat associeerde 
ik door mijn judotijd altijd met ‘gewicht verliezen omdat ik op 
een weging voor een wedstrijd weer eens te zwaar was’. Als ik 
hardliep, was dat om net die paar ons te verliezen die me door 
de ‘tweede weging’ konden helpen. Ik woog normaal altijd 81 
kilo, maar moest voor de toernooien 78 kilo zijn…
Ik ging lopen omdat er wat oude judomaten waren die 
‘Rotterdam’ wel eens wilden doen. We hebben ons samen 
voorbereid en Rotterdam samen gelopen. Ik vond het wel leuk 
en ben door gegaan. Heb uiteindelijk dertien keer Rotterdam 
gelopen.  

Wielerronde Oostvoorne
Omdat ik stukjes schrijf en contacten heb bij de streekpers 
ben ik in 1991 door Bob Braber gevraagd of ik de PR voor de 
wielerronde wilde doen. Dat doe ik sindsdien. Ga dit jaar mijn 
29ste jaar in. Ik ben bestuurslid, maar ook weer niet. Sinds een 
jaar of tien, zit ik niet meer bij de vergaderingen, maar maak ik 
alleen nog de persberichten en alle teksten voor de wielerkrant 
die elk jaar zo’n anderhalve week voor de ronde huis-aan-huis 

op Voorne-Putten wordt 
uitgegeven. En op de dag 
zelf loop ik rond en verleen ik 
had- en spandiensten. Maar 
ook omdat ik dan precies 
weet wat er zich op het 
sportieve vlak afspeelt, zodat 

verslag van kan doen.   
 

Paspoort
Ik ben in 1976 begonnen bij het Rotterdams Nieuwsblad 
editie Voorne-Putten. Hellevoetsluis-Overmaas was de eerste 
wedstrijd waarvan ik een verslag heb gemaakt.
Het RN werd het RD. Het RD werd het ADRD. En de pagina’s 
die aan de regiosport worden besteed zijn in de loop der jaren 
alleen maar minder geworden. Jammer, jammer, jammer.
Verder schrijf ik (sport)stukjes voor Briels Nieuwsland en 
Weekblad Westvoorne. Huis-aan-huisbladen hier op Voorne. 
Ik heb ook geschreven voor Weekblad Delta, maar dat huis-aan-
huis-blad is inmiddels alweer een jaar of vijftien verdwenen.
Soms lever ik (altijd op verzoek) bijdragen aan de 
presentatiegidsen van clubs.

Toch kom ik bij OVV echt niet vaker dan 
bij andere clubs! 

Voetbalclubs op Voorne-Putten
Ik kom nu al 44 jaar bij alle voetbalclubs van Voorne-Putten en 
Rozenburg en sinds eind jaren ’80 ook bij de clubs van Goeree-

club kom ik wat vaker dan bij de andere. Ik woon in Oostvoorne, 
dus maken mensen automatisch ‘een OVV-er’ van me. Toch 
kom ik bij OVV echt niet vaker dan bij andere clubs. Ik ben als 
verslaggever van het ADRD, editie VoPu, wel altijd voor de clubs 

derby’s. Dan moet ik ‘neutraal’ verslag doen.
Een verhaal dat ik vaak vertel is dat van Harro de Reus, al sinds 
jaar en dag elftalleider bij WRW en nu vv Brielle. In de tijd dat 
WRW nog op sportpark Noord-Meeuwenoord in Brielle speelde, 
had iemand binnen de toenmalige selectie een portretfoto van 
Harro uitvergroot en gekopieerd. En vervolgens had hij al die 
‘Harro-hoofden’ op de poppen van de spelers geplakt die in 
een ‘muurtje’ stonden. 
Dat ‘muurtje’ werd op 
de trainingen gebruikt 
om vrije schoppen op 
het doel te oefenen. De 
avond dat het hoofd van 
Harro op de hoofden 
van de poppen uit de 
oefenmuur prijkte, 
zijn de poppenkoppen 

precies geraakt…
 
Voetbalvereniging OVV
Omdat ik in Oostvoorne woon, word ik vaak gezien als de 
‘huisjournalist’ van OVV. Ik zie dat dus duidelijk anders. Maar 
als ik verslag kom doen aan de Zwartelaan, ben ik wel altijd 
voor de thuisclub (alleen bij derby’s stel ik me dan neutraal 
op). Een huisjournalist is naar mijn idee iemand die echt alle 
ins en outs van een club kent en ook de PR rondom zo’n club 
verzorgt. Je zou mij wel de ‘huisjournalist’ van de Wielerronde 
van Oostvoorne kunnen noemen…
Het mooiste voorval dat ik bij OVV heb meegemaakt (en ook 
al heel vaak heb doorverteld) was in de wedstrijd waarin 
Wesley Schouten, een door OVV (dat toen nog op zondag 
speelde) gehaalde razendsnelle vleugelspits die nu nog bij 
HBSS speelt, een sliding maakte en over de zijlijn doorgleed 
tot aan de dug-out van OVV. Daar kwam hij vlakbij de waterzak 
van verzorger Gerard Visser. Wesley is ongeveer 1.60 lang (of 
klein) en mag niet voetballen als het gras niet gemaaid is. Hij 
stond na zijn glijpartij weer op en 
liep het veld weer in. Toen hij 
buiten gehoorsafstand was 
zei Gerard Visser: ‘Gelukkig 
gleed hij niet mijn waterzak 
in, anders was hij vast en 
zeker verzopen…’ 

Bram Smoor 



Gezamenlijk op de foto met het 
vriendenteam van vv Brielle

David Mulder, 
Christian de Loor en 
Bart Goedegebuure 
zijn op pad geweest 

voor bewoners van de 
Leemgaarde

Diego de Graaf en Mees 
Groen doen booschappen
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Het seizoen 2019-2020 betekende voor een grote groep jongens uit 
Oostvoorne een terugkeer op het oude, vertrouwde nest. Veel van hen 
waren de afgelopen jaren uitgevlogen naar clubs als VV Zwartewaal, VV 
Nieuwenhoorn en VV Brielle. Wel stond toen al vast dat zij ooit, als team, 
terug zouden keren naar hun jeugdliefde aan de Zwartelaan op ‘Sportpark 
O.V.V.’. Veel eerder dan verwacht hebben zij die stap het afgelopen seizoen 
al gemaakt en werden zij het nieuwe OVV 4, in de volksmond ook wel bekend 
als ‘de Legends’. Het gros van hen heeft een lange tijd op een aardig niveau 
gevoetbald maar heeft door uiteenlopende redenen gekozen om een stapje 
terug te doen! 

Waarom hebben zij die keuze gemaakt en hoe is het team eigenlijk tot 
stand gekomen?
Veel van deze jongens kennen elkaar al vanaf kleins af aan, zegt Diego 

de Graaf, één van de twee oprichters van het team. ,,Is het niet via OVV, is het wel via school of omdat je in de buurt bij elkaar 
woonde. We zeiden al jaren tegen elkaar dat we ooit nog eens als een vriendenteam wilden terugkeren, als de tijd rijp was, aldus 
de Graaf. ,,Die bleek een stuk eerder rijp dan verwacht’’, lacht David Mulder, de andere oprichter van het team. Meer dan de helft 
van ons team werkt in de haven, zij draaien dan ook bijna allemaal continudiensten. Het gevolg hiervan is dat zij eigenlijk nooit 
twee keer kunnen trainen in een week en ook regelmatig wedstrijden moeten missen. Dat is lastig als je in een eerste elftal speelt. 
Diego voegt toe: ,,We hebben samen een lijstje gemaakt van de jongens die tot deze groep behoren en kwamen eigenlijk al bijna 
tot een team. Ook zijn we gaan kijken naar jongens uit onze vriendengroep die inmiddels al gestopt waren met voetballen, maar 
wel altijd op een redelijk niveau hebben gespeeld. Zo hadden we begin 2019 een lijstje van een man of 20 waarvan we dachten 
dat zij mogelijk interesse zouden hebben om onderdeel te worden van dit vriendenteam’’. David: ,,Diego en ik zijn samen een 
avondje gaan zitten om een presentatie in elkaar te zetten en hebben vervolgens al deze jongens uitgenodigd in Pool en Feestcafé 
de Burght, waar wij onze plannen kenbaar hebben gemaakt. De presentatie was een succes, die avond is de basis gelegd voor ‘de 
Legends’ of te wel OVV 4”.
 
De start en het verdere verloop van het seizoen!

(Jim Tijssen en Roan de Jong). Dat lijken er extreem veel, als je echter realiseert dat 
meer dan de helft continudiensten draait, hebben we ze echt allemaal nodig’’, 
meent David. ,,We besloten om te starten in de 6e klasse, mede omdat we ook 
enkele vrienden in het team hebben die nog nooit lid waren geweest van een 
voetbalvereniging’’, vult Diego aan. ,,Als vuurdoop besloten we in het begin van 
het seizoen een oefenwedstrijd te organiseren tegen een bevriend team van 
VV Brielle. Zij waren het jaar ervoor zonder verliespartij kampioen geworden in 
diezelfde 6e klasse, een mooie test dus’’. David: ,,Mede door vakanties en werk 
waren wij als team nog niet geheel compleet, toch stond er na 90 minuten een 2-2 
eindstand op het scorebord. Dat bood zeker hoop en perspectief voor het verdere 
verloop van het seizoen’’. 

Diego: ,,Na die oefenwedstrijd stonden er enkele bekerwedstrijden op het programma, we konden dus voor het eerst echt aan 
de bak. Alle drie de bekerwedstrijden wisten we te winnen en we werden daardoor groepswinnaar. Hierdoor verzekerden we 

competitiewedstrijd op het programma en dat was direct een pikante voor enkelen van ons: Zwartewaal uit. De club waar acht 
spelers de afgelopen seizoenen (onder leiding van Mark Zijlstra en Ron Klein) in het eerste elftal hun opwachting hadden 
gemaakt. We speelden nu echter tegen het derde elftal van Zwartewaal. Na 90 minuten liepen we met een 0-12 overwinning van 
het veld af’’. ,,Dat klinkt natuurlijk leuk en het zorgt voor blijdschap en enthousiasme binnen het team, maar David en ik hebben 
ons toen echter wel enkele keren achter de oren moeten krabben’’, geeft Diego aan. ,,Wij voetballen omdat we het leuk vinden 
en van het spelletje houden. We hebben intussen tweemaal meegemaakt dat een tegenstander in de rust niet verder wilde, dat is 
voor niemand leuk. Tot overmaat van ramp hebben we ook al meegemaakt dat een tegenstander, zonder iets te laten weten, niet 
is komen opdagen’’. David: ,,Als je dan beseft dat er jongens van ons vanuit hun nachtdienst direct doorkomen naar de voetbal, 

V.V. O.V.V. MAAKT KENNIS MET ‘DE LEGENDS’, 
of te wel OVV 4

gemaakt’’.
Enkele maanden later konden we zeggen dat het team verder is gegaan op de eerder ingeslagen weg: ,,We hebben het afgelopen 

gewonnen en één gelijk hebben gespeeld, daar staat een doelsaldo van +58 tegenover’’, zegt 
een zichtbaar trotse Diego. ,,We lagen op titelkoers in de competitie, daarnaast hadden we 

seizoen’’. ,,En toen sloeg het noodlot toe’’, vult David aan. ,,De KNVB besloot op 31 maart 2020 
dat het amateurvoetbalseizoen per direct ten einde was in verband met Covid-19 (coronavirus). 
Een volkomen juiste en logische beslissing. Gezondheid staat namelijk op nummer één en daar 
moet ook de belangrijkste bijzaak in het leven, voetbal, simpelweg plaats voor maken. Ik denk 
dat iedereen zich wel voor kan stellen dat wij enigszins balen dat wij het seizoen 2019-2020 niet 
konden bekronen met een kampioenschap en/of bekerwinst’’. 

‘De Legends’ of te wel OVV 4 in coronatijd. 
Diego: ,,Ook wij ondervinden, net als de rest van Nederland, invloed op onze werk- en leefwijze 
door de coronamaatregelen. Veel van ons moesten vanuit huis werken of konden zelfs helemaal 
niet meer werken. Net als elke andere sportvereniging is OVV voor een groot deel afhankelijk van 
haar vrijwilligers, veelal seniore, en juist de groep die kwetsbaar is met betrekking tot het virus’’. 
David: ,,Zo kwam ik op het idee om als team iets te doen voor de oudere bewoners van ons mooie 
dorp, de mensen waar onze maatschappij jarenlang op heeft gebouwd. Eigenlijk stemde het 
gehele team hiermee in en we besloten om de daad bij het woord te voegen. Ik stuurde diezelfde 

dag nog een bericht naar voorzitter Andries Schouten met 
het idee en binnen enkele dagen was ons dienstaanbod zichtbaar door heel Oostvoorne. 

Of het nou gaat om het doen van boodschappen, de hond uitlaten of simpelweg het plegen 
van een belletje om te vragen hoe het met iemand gaat’’. 

Overige activiteiten, regelen en organiseren is voor ons een oneindig verlangen… 
,,Naast dat we ons bezig houden met het voetbalteam en onze hulp aanbieden omtrent het 
coronavirus, hebben David en ik ook allebei het oneindige verlangen om nog meer dingen 
te regelen en te organiseren’’, geeft Diego aan. ,,Zo heb ik bijvoorbeeld al heel lang de wens 
om een keer een feest te organiseren op OVV. Toen ik dit idee uitsprak was David ook direct 
enthousiast. Niet veel later (half) in het seizoen kreeg ik een berichtje van Bas Krijgsman, 
speler van OVV 5, met de vraag of we het zagen zitten om samen met hen (het 5e elftal) een 
feest te organiseren op ‘Sportpark O.V.V.’. Toeval bestaat niet’’, aldus een lachende Diego. 
David voegt toe: ,,Binnen een week zaten we om de tafel met Bas en Marc (Nanninga), allebei 
onderdeel van OVV 5. Die avond werd er besloten dat we een fout feest (Ons Voute Feest) 
wilden organiseren en op welke datum dat dan moest gaan plaats vinden. 

Dresscode fout feest, houdt in dat je letterlijk alles uit de gaderobe kast kunt halen om geslaagd voor de dag te komen!

Na enkele gesprekken te hebben gevoerd binnen VV OVV maar ook met partijen als de Gemeente Westvoorne, kregen we groen 
licht’’. Diego: ,,Vanaf dat moment zijn we alle vier aan de bak gegaan en kwamen we één keer per week bij elkaar om de voortgang 
rondom het feest te bespreken. Uiteindelijk was het allemaal meer dan de moeite waard: we wisten namelijk alle 150 kaarten 
te verkopen en het was een avond die veel van ons nog lang zullen herinneren, of juist niet’’, lacht Diego. ,,We hebben diezelfde 
avond met z’n vieren besproken dat we vaker feesten en activiteiten willen organiseren op de club. Door het coronavirus zijn we 
echter genoodzaakt om ons, ook op dit vlak, op aankomend seizoen te richten’’, sluit David het verhaal af. 

Diego de Graaf en David Mulder

Wilt u niets missen omtrent alle ontwikkelingen, transfers, wedstrijdverslagen en overige 
activiteiten van ‘de Legends’ of te wel OVV 4? Volg dan de Instagrampagina @OVV_Legends! 
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hun voetbalenergie nergens meer kwijt konden.  

Maar toen alles stil viel, begon ook weer een 
nieuwe uitdaging! Het is en was een bijzondere 
tijd. Maar ook dit deden we voor een goed 
doel, want gezondheid staat als enige echte 
op nummer 1. Daar kan geen kampioenschap 
tegen op, alhoewel dit natuurlijk wel op een 
hele belangrijke 2e plaats staat. Het proces van 

en weer hadden de ouders een taak om dit te 
integreren in het systeem van het gezin. En het 
heeft tot succes geleid, hoera. Voorzichtig mag er 
weer getraind worden, wat een feest. En nee, aan 
de lijn bij een wedstijd is het nog te vroeg voor, 
maar ook dat komt wel weer goed. Ouders kunnen 
het, dat hebben we gezien met het groeien in de rol van voetbalouder. Dus ook deze uitdaging moet lukken en we gaan ervoor.  

Hulde aan hen die er stonden, nu even niet staan en hopelijk weer kunnen gaan staan, aanmoedigend langs de lijn. Aan hen die 
de shirts weer Groen Wit gaan houden en de broekjes weer netjes krijgen. Aan hen die hopelijk weer snel met een bak vol jongelui 
naar de veertig kilometer verderop gestationeerd tegenstander rijden. En aan hen, die bovenal trotse voetbalouders kunnen zijn. 

Bedankt voor een bijzonder voetbalseizoen. Hulde aan die voetbalouders!

Edith van Oudenaarden

HULDE AAN DE VOETBAL OUDERS
De zwemles zit erop en dan eindelijk tijd voor het echte werk. VOETBALLEN! Thuis werd er natuurlijk altijd al tegen een bal getrapt 
(of een blikje of iets anders dat in de lucht zou kunnen vliegen). Dus dat voetbal de sport zou worden, is onvermijdelijk. En wat 
maak je als voetbalouder veel mee in de jaren die volgen.

Daar gaat íe. Op naar de eerste training. Met zijn spiksplinternieuwe voetbalschoenen maatje 27 en scheenbeschermertjes 
die nog ruiken zoals ze ruiken als ze net uit de verpakking komen. Wat onwennig staat hij op het veld met nog een berg 5- en 
6-jarigen. Daarna samen achter die bal aan rennen, naar elkaar overschieten. Nu nog met de punt van die kleine voetbalschoen.

De vaders en moeders van de profvoetballers in spe staan trots langs de lijn. Sommigen van die ouders hadden nooit gedacht 
naar een voetbaltraining te kijken. Maar natuurlijk staan ze er in weer en wind. Zodra zoonlief of dochter in een JO-7 elftal 
beland begint het echte werk. Nooit meer uitslapen op zaterdag. Er wordt verzameld op de meest onchristelijke tijdstippen. 
Het voordeel daarvan is wel dat er nog voldoende parkeerplek is. We rijden in colonne naar Rockanje, Brielle, Vierpolders en 
het koude Spijkenisse. Als voetballeek leer je zo direct clubkleuren en tenues kennen. In de eerst voetbalperiode is het voor 
de ouders geoorloofd de kleedkamer te betreden. Gewenst zelfs. Want wat is er lastiger dan voetbalkousen aantrekken over 
scheenbeschermers en veters van voetbalschoenen te strikken ? Niets! Vaders en moeders die dachten na de zwemles nooit 
meer in dit soort uit- en aankleedsituaties verzeild te raken, moeten even omschakelen. Want waar het in de kleedhokjes in 

het zwembad nog fris naar chloor rook, ruikt het in de 
voetbalkleedkamers naar graspollen en zweetvoeten.

Over graspollen gesproken… Waar ik eerder schreef over 
voetbalmoeders die clubs herkennen aan het voetbaltenue, 
kunnen diezelfde voetbalmoeders (oh en wellicht een 
verdwaalde wassende voetbalvader) ook wel eens kijken 
naar de voetbaltenues. Zij weten namelijk dat hun lieftallige 
voetbalkind geen rekening houdt met de tenues wanneer 
er een sliding gemaakt wordt om de tegenstander te 
weerhouden van het maken van een goal. Als de goedgevulde 
voetbaltas mee naar huis gaat, kan het zijn dat er een zucht 
van opluchting geslaakt wordt. Er is die zaterdagochtend op 
kunstgras gespeeld. Helaas kan het net zo vaak gebeuren dat 
de Vanish gefrustreerd tevoorschijn gehaald moet worden. Er 
werd namelijk in de regen gespeeld en blijkbaar vond je kind 

het nodig één of meerdere slidings te maken.

Voetballend kind gaat van JO-07, naar de JO-8, en naar de JO-09 en de JO-11. De kleedkamers zijn inmiddels verboden gebied. 

meest authentieke voetbalkantines inclusief tafeltapijtjes en plastic bloemetjes in potjes.

Het rijschema wordt belangijker. De groep ouders langs de lijn dunt wat uit. De kennis van het voetbaljargon groeit. De 
voetbalvaders en moeders die zelf nooit gevoetbald hebben of enige kennis hiervan hadden voor hun kind het spelletje ging 
spelen, kijken niet meer op van uitspraken van de trainer als: ”Kort zitten”. “Je staat lucht te dekken”. “Zet ze vast”. “In je rug”. 
“Trek door!” en “Breed maken!”. En ze denken zelfs dat ze inmiddels enig verstand van de voetbalregels en het wedstrijdverloop 
hebben opgedaan. Tijdens de nabespreking is het dan ook niet ongewoon dat de echte voetbalkenners meewarig naar de “self-
made” voetbalfans kijken wanneer zij na de wedstrijd roepen “dat ging toch hartstikke lekker”? Analyseren.

Het voetbalpoule-bestrijkend gebied breidt zich uit naar Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. De aanvangstijden van de 
wedstrijden valt rond het middaguur. Wat betekent dat de voetbalzaterdag niet meer alleen de ochtend maar nu min of meer de 
hele dag beslaat. Maar hey, je bent voetbalmoeder of vader of je bent het niet, dus je staat er gewoon!

Geef toe, het proces van ouder van een kleutertje naar jeugdspeler vergde aanpassingsvermogen. Toch? Maar wat bleek het veel 
terug te geven: plezier, lol en tevreden kinderen. Wat wil je nog meer als vaders en moeders?

En toen stopte het! Intelligente Lock down was een feit. En alles wat we inmiddels zo gewend waren, geleerd hadden en in het 
systeem van de voetbalouder zat? Dat alles werd geparkeerd! Niet meer vroeg eten omdat junior naar training moet. Wat deden 
we nu ineens met die zaterdag? Het voetbaltermen woordenboek is dichtgeslagen. Geen troostsessies achteraf. Die wasmachine 

Daarvoor hebben ze bij de voetbal een bank langs de lijn 
gezet. Voor reserves. Handig, mocht er een pootje scheef 

komen te staan.

In mijn auto heb ik er zelfs één die geduldig wacht tot 
hij mee mag draaien. Zo’n reservewiel noemen ze een 

thuiskomertje. Terwijl een reserve-burgemeester weer de 
loco heet. Vreemd, maar ik begrijp die behoefte wel.

In mijn optiek is het heel verstandig om reserves te 
hebben. 

Ik noem dat overigens gewoon tweede brillen. Sommigen 
noemen dit liever reservebrillen. Hoe de tweede bril ook 

heet; het is gewoon verstandig. Omdat je nooit zeker weet 
dat je er aan één genoeg hebt. 

Dus kom voor een tweede bril, net zo goed als je 
eerste.

Complete bril inclusief: 
Enkelvoudige glazen van € 129.-
Varilux (multifocale) glazen vanaf € 399.-*                                                                       
* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Hugo Lens Optiek
Stationsweg 34
3233 CT Oostvoorne
0181 482 493
www.hugolens.nl  

In mijn optiek is een 
goede reserve heel 

verstandig om te hebben
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Met veel plezier hebben wij in het najaar van 2019 de Super Loten 
van de Grote Club Actie verkocht en zijn dan ook Super trots op de 
opbrengst!!

Met grote dank natuurlijk aan de (lokale) ondernemers die vaak 
zonder twijfel 1 of 2 loten kochten. Eén sponsor maakte er zelfs 
een wedstrijdje met het 1e elftal van OVV van en nam een lot per 
doelpunt af.
Fijn om te merken hoeveel mensen OVV een warm hart toe 
dragen!

Het geld dat opgehaald is, is bedoeld voor de inrichting van de 
nieuwe kantine.
Het lijkt ons erg leuk om hiervan een klein bedrag te gebruiken 
voor iets tastbaars voor de jeugd. Hopelijk is daar straks plek voor.

We gaan er vanuit dat straks in het najaar de corona-periode 
voorbij is zodat wij weer met frisse moed de volgende 
SUPER LOTEN kunnen gaan verkopen en hopelijk is iedereen dan weer net zo enthousiast als vorig jaar!

Sportieve groet van Annette & Lydia

DE GROTE CLUBACTIE IS UIT LIEFDE VOOR O.V.V.

de Vreij
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Vier en dertig jaar is de ‘Halve van Oostvoorne’, of wel een halve marathon (21,1 km), 
voor atleten op zaterdag door de duinen of over de weg gelopen. Vaak bracht dit op 
‘Sportpark O.V.V.’ een enorme drukte teweeg, doordat er ook diverse jeugdteams van 
vv OVV aan het voetballen waren!  Het eerste elftal van vv OVV ging in het seizoen 
2017-2018 over van de zondag naar de zaterdag als speeldag. Hierdoor verhuisde het 
loopevenement van de zaterdag naar de zondag en dat bleek een goede keuze!

In het voorjaar van 2018 werd het loopfestijn voor de eerste maal op zondag gehouden. Men ging ook gelijk professioneler te werk 
door een racetimer (tijdregistratie) te gaan gebruiken. Alle atleten kregen een startnummer met een chip erin. Er was een link op 
de website van de ‘Halve van Oostvoorne’, door die te openen konden de atleten gelijk hun gelopen tijd en plaats bekijken. De 
organisatie gaat graag met zijn tijd mee!

Voor de 2de editie op zondag (maart 2019) is de naam van het loopevenement veranderd in Rabobank Halve van Oostvoorne 
en verschenen er een record aantal deelnemers /atleten aan de start (max 700). Er waaide op deze dag een enorme storm over 
Nederland en er werden diverse loopevenementen afgeblazen, waaronder ook de CPC loop in Den Haag! Hierdoor kwamen vele 
atleten alsnog naar ‘Sportpark O.V.V’, wat onverwachts een volle Rabobank Halve van Oostvoorne opleverde. Alle deelnemers 
hebben een goed gevoel over gehouden aan deze stormloop, ‘toch kunnen lopen en het onstuimige weer getrotseerd’. De 
organisatie van de Rabobank Halve van Oostvoorne was super blij dat deze stormloop (7 BFT) zonder kleerscheuren is verlopen en 
dat er een max aantal deelnemers/atleten hebben kunnen meedoen!

In 2020 stond de Rabobank Halve van Oostvoorne vanaf ‘Sportpark O.V.V. gepland, om precies te zijn op zondag 15 maart 
(verzoek van vele atleten) een week na de CPC loop in Den Haag. De online inschrijvingen liepen voorspoedig en het aantal 
deelnemers/atleten ging richting het maximum van 700. Helaas raakte begin maart 2020 de 
wereld van slag en iedereen kreeg er mee te maken. Het COVID-19 (virus) ging heel de wereld over 
en Nederland kwam in een ‘intelligente lockdown’ om de verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Alle evenementen werden afgelast, ook de Rabobank Halve van Oostvoorne. ‘De 
gezondheid van de mens gaat voor’! …en het was menens in de wereld. Vervolgens werden ook 
het EK 2020 voetbal en de Olympische Zomerspelen 2020 in Japan afgelast en verplaatst naar 
de zomer van 2021. Als u dit heeft gelezen zitten we gelukkig weer in rustiger vaarwater! Hopelijk 
kunnen we de Rabobank Halve van Oostvoorne in het voorjaar van 2021 weer voor vele atleten 
vanaf ‘Sportpark O.V.V.’ organiseren. Het zou geweldig zijn!  

Bram Smoor 

Iedere woensdag- en vrijdagochtend lijkt de kantine van voetbalvereniging OVV rond 9.00 en 11.00 uur wel een kippenhok! En dit 
is al zo sinds 1997.

Een gezellige drukte overheerst als alle loopgroepen zich om 9. 00 uur verzamelen voor de training op asfalt of in het duingebied. 
Na een voorwoordje van een van de trainers of van de voorzitter, waarbij de laatste nieuwtjes en plannen worden besproken, 
vertrekt ieder groep onder leiding van een gediplomeerd hardlooptrainer naar buiten.

Trainen op alle niveaus is mogelijk bij de van oorsprong Brielse vereniging, Voorne Atletiek. De uitvalsbasis in Oostvoorne geeft de 
trainingen extra cachet! Want wie wil er nu niet trainen/lopen in een van de mooiste duingebieden van Europa?

En mochten jullie denken dat het tussen 9.00 en 11.00 uur rustig is in de kantine, vergeet het maar! Dan crossen de kleintjes op 
hun driewielers door de kantine of worden er liedjes gezongen. Er is altijd oppas aanwezig, zodat vaders en moeders ongestoord 
en zonder bezorgd te zijn, kunnen trainen. 

op de bar staat. Ook rond Kerstmis en tijdens de Oliebollenloop is het altijd een gezellige boel. Wij hopen nog vele jaren te kunnen 
trainen vanaf ‘Sportpark O.V.V.’.
 
 
Els Priester, Voorzitter Voorne Atletiek

Voorne Atletiek, al 23 jaar thuis bij v.v. O.V.V.

Rabobank Halve van Oostvoorne, 

SPORTPARK O.V.V. IN BEWEGING …
conditie naar uw gevoel beter en mist u die stok achter de deur om mee te doen of is het ongezellig 

van ervaren wandelcoaches.

Elke dinsdagmorgen, nadat er eerst een aantal lichte oefeningen zijn gedaan (warming-up), 
vertrekken vele wandelaars vanaf ‘Sportpark OVV’ langs/door het prachtig gelegen Oostvoorne, 

maar men doet het ook om wat er in de eerste alinea van dit stukje staat beschreven. Vaak 

onder begeleiding van ervaren wandelcoaches van FysioVoorne!

Wat heeft u nodig om te wandelen? Goed zittende wandelschoenen, 
sportieve kleding en regenkleding. Als u denkt dat dit wat voor 

u is, meldt u zich aan bij FysioVoorne (www.fysiovoorne.nl).  
Ook kunt u op dinsdagmorgen langskomen bij ‘Sportpark 

O.V.V.’, aanvang 9.00 uur en zich melden bij een van de wandelcoaches.
Wandelen is net zo effectief als hardlopen. Naast de sportieve inspanningen levert 
wandelen ook een social voordeel op, u leert andere dorpsgenoten kennen en 
dat zorgt zeker weer voor gezelligheid. Als u terugkeert op het prachtig gelegen 
“Sportpark O.V.V’, dan is er altijd een stretchmoment (cooling-down). Daarna is er 

Bram Smoor

Op zaterdag en op doordeweeks avonden, maken de voetballers van vv OVV volop gebruik van ‘Sportpark O.V.V.’.  Er zijn ook nog 
vele  andere sportbeoefenaars die gebruik maken van dit prachtig gelegen complex.

Deze andere sportbeoefenaars zijn veelal overdag op ‘Sportpark O.V.V.’ en dan praten we over de dinsdag, woensdag en vrijdag en 

Brielle en de hardlopers/atleten die mee doen aan de Rabobank Halve van Oostvoorne.  

Deze sportbeoefenaars brengen we onder uw aandacht. Ze stellen zich aan u voor, ….hoe super ze het vinden dat ze gebruik 
kunnen/mogen maken van ‘Sportpark O.V.V.’.  



OVV JO11-1 Najaarskampioen

OVV JO13-2 Najaarskampioen

OVV JO17-1 Najaarskampioen

O.V.V. Fanshop

OVV JO9-1 Promotie naar de Hoofdklasse
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Deze lijst is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onjuistheden in voorkomen, 
indien dit het geval is kunt u dit melden aan de sponsorcommissie: sponsoring@ovv-oostvoorne.nl. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie 

via het aangegeven mailadres.

Motel Oostvoorne ( murphy’s ) vof
Nauman Van der Starre advocaten
Neele-Vat Maasvlakte
Palviljoen de Duinrand
Partners in Finance
Paviljoen de Stormvogel
Ping Properties
Plant One
Pool & feestcafe de Burght
Prodelta
Progeco
Rabobank
Repro Voorne BV
Restaurant de Kogeloven
Rijwielhandel Roskam
Schildersbedrijf Kloet Voorne & Putten
Shell Moerman
Soccer for all Academy
Textiel Services Rijnmond B.V.
Transit World Service
Transportbedrijf van der Hoek
Truijers Vastgoed
Tuincentrum Voorne
Tuinderij Vers B.V.
UTW
Van der Most Transport
VHC horeca centrum zuid west
Vloersch
Voorne Tweewielers
Voorrecht Naaimachinehandel
Welkoop
WL Computers
Zuivelhandel  J. Langendoen
Zuyderleven Groep B.V.

Expert v.d.Groef
Extran

Friesland Campina Benelux
Garagebedrijf W. van Trigt
Gopromo
GTO Groep
HDW
Helgo Precicie B.V.
Henk van de Blom
Hugo Lens Optiek
ING
Intratuin Rhoon
J.Oosterman B.V.
Jaap Graaf Zeevishandel
Jansen Glashandel
Jos van Enthoven
Jupiler
Kapsalon Jasper
Kempers & Koppenol
Keurslagerij E. Wageveld
KG Transport Holland B.V.
Klaverjas OVV
Klein Recycling
Kokerij
Kramergroep
Kreko 
Leo van den Berg keukens
Loodgietersbedrijf Vroegh & Hobbel 
Loonbedrijf Poldervaart
Lottes Boetiek
Makelaardij van Ravens B.V.
Mateco
Miko 

OVV BEDANKT SPONSORS 
KEN Investment
A Industies ( Keiretsu )
Aannemersbedrijf Punt B.V.

Auto Center Oostvoorne
Autodemontage A team
Automobielbedrijf J. van Dijk Honda
Autorijschool Letaba
BDP Netherlands
Bella Roma
Ben Noordermeer
Bistro de Landbouw
BK Warenhousing B.V.
Bouwman Sportprijzen

Cafe Restaurant Centraal
Cafetaria Oostvoorne
Cafetaria ‘t Hof
Chinees Indiees Restaurant de Lange Muur
Club the Mix
Club van 100
Coca Cola
Coneco Building
Coop
de Kokerij
De Vreij Makelaardij
Deltaheat
Dick Hagestein
Dick Klok
Elektro Vermeulen
Elincom Electronics
EMO
Esso Tramdijk Ferry Baas
Eus

KAMPIOENSBAL SEIZOEN 2019-2020



KEN engineering KEN construction KEN repair


