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De Oostvoornse Voetbal Vereniging is opgericht in 1917

o.a in dit nr.: Alles over de nieuwbouw - het 105 jarig jubileum van de club - transfers - en nog véél meer...



Woord vooraf
Beste O.V.V.–ers,
Met veel plezier hebben wij deze prachtige 
gids, met uiteenlopende items, voor u 
samengesteld. Voor de vereniging en haar 
leden wordt het een spannende tijd. Zoals 
u weet krijgt O.V.V. een nieuw “thuishonk” 
met een schitterend complex. Echter voor 
dat dit zover is, zullen we met z’n allen flink 
moeten schipperen, wat veel van uw tijd en 
inlevingsvermogen gaat vragen. Maar geduld is 
een schone zaak! 
Verder bestaat O.V.V. op 15 september 2022 
105 jaar. Chapeau!! Ons 100 jarig bestaan 
hebben we uitgebreid gevierd, maar ook dit 
jubileum wilden we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
Tot slot willen wij alle O.V.V.-ers een sportief en 
succesvol seizoen toewensen en bedanken wij 
alle adverteerders voor de totstandkoming van 
deze gids. Veel leesplezier!

Namens het redactieteam, 
Johan en Edith van Oudenaarden, David 
Mulder en Sven van der Pol
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Met dank aan:
Alle mensen die het mede mogelijk
gemaakt hebben dat dit magazine tot
stand is gekomen.
 
Overname of vermenigvuldiging uit deze
uitgave is alleen toegestaan na toestemming
van de uitgever of van de club. De maker
van het magazine kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele spel,
plaatsing of drukfouten. Deze fouten
kunnen ontstaan, doordat aangeleverde
bestanden niet aan de aanlevervoorwaarden 
voldoen. 
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INHOUDKAMPIOENSBAL SEIZOEN 2021-2022

Wist u dat...

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht

O.V.V. 105 jaar

Jeugdtrainers O.V.V.

Grote clubactie

Echte O.V.V.-ers!!!

Vrouwenvoetbal is hot

Daniëlle Noordermeer &

Eline Oudejans

Nieuwe spelers bij O.V.V.

Selectiefoto 2022-2023

Tegenstanders O.V.V. 1...

Ad Erkamp, nieuw gezicht in de 

verzorgingskamer

Riam Schaeffer (trainer O.V.V. 17-1)

Jan Rosenthal namens de Voetbal 

Technische Commissie (V.T.C.)

Hoe staat het met de nieuwbouw?

Voorwoord van onze voorzitter 

Andries Schouten

Jorriena de Jongh (Wethouder Sport) 

aan het woord

Marcel Langeveld (trainer O.V.V. 1)

Edwin Langendoen (trainer O.V.V. 2)

35

36

32

35

31

28

24

26

18

20

23

13

14

16

10

5

7

8

9

O.V.V. 35+

JO15-02

O.V.V. Legends 4

JO15-01

O.V.V. Legends op de kar
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Gaan we dit seizoen eindelijk weer een coronavrij seizoen tegemoet? Dat is de grote vraag na drie seizoenen, waarin corona 

grote invloed had op het verloop van deze seizoenen. Twee seizoenen waarin de competitie helemaal nooit is afgerond en 

één seizoen waarin corona het voetbal voor enkele maanden stil had gelegd, maar waar de competitie uiteindelijk wel is 

afgerond. 

In het nieuwe seizoen begint O.V.V. wederom in de 3e klasse zaterdag. Hier moest echter hard voor worden geknokt in de 

laatste fase van het afgelopen seizoen. Na de herstart van de competitie in februari ‘22, begon O.V.V. heel matig. De eerste 

wedstrijden werden allemaal verloren en O.V.V. zakte naar de voorlaatste plaats op de ranglijst. Leonidas had zich eerder in 

het seizoen uit de competitie teruggetrokken, dus gelukkig was rechtstreekse degradatie niet meer aan de orde. Maar het 

was duidelijk dat O.V.V. flink aan de bak moest om nacompetitie te ontlopen. Gelukkig herpakte O.V.V. zich en pakte richting 
het eind van de competitie de noodzakelijke punten om nacompetitie te ontlopen. 

In het nieuwe seizoen wil O.V.V. laten zien een stabiele 3e klasseploeg te zijn, die mee wil doen in het linker rijtje. O.V.V. 

zal het moeten doen zonder dragende speler Yoeri Bak, die na 7 mooie seizoenen bij O.V.V. heeft besloten te stoppen met 

voetballen. Nieuwkomers in de selectie zijn Ferani van Vugt, die na een avontuur bij Nieuwenhoorn heeft besloten terug 

te keren bij O.V.V. en Patrick Struijk, die afkomstig is van Rozenburg maar heeft gekozen voor O.V.V. omdat hij intussen 

woonachtig is in Oostvoorne. Hoge verwachtingen zijn er ook van diverse jeugdspelers, die afgelopen seizoen al hebben 

laten zien klaar te zijn om aan te sluiten, nadat ze al regelmatig bij O.V.V. 1 hebben moeten aansluiten door de nodige 

blessures en corona gevallen.

Seizoen 2022/2023 zal ook het laatste seizoen zijn dat we gebruik maken 

van onze oude accommodatie. Als de planning naar wens verloopt zullen 

alle opstallen tegen de vlakte gaan en zal januari 2023 gestart worden met 

de nieuwbouw van kantine en kleedkamers. Verder in deze editie meer 

hierover. Ook is de opdracht intussen verstrekt om de lichtinstallaties te 

vervangen en om te zetten naar LED. Met straks een gas-loos clubhuis en 

LED veldverlichting probeert O.V.V. ook zijn steentje bij te dragen om de 

wereld iets duurzamer te maken. 

Ik sluit af met woorden van dank richting alle vrijwilligers en sponsoren 

van O.V.V.. Zonder jullie hulp en ondersteuning wordt er niet gevoetbald 

bij O.V.V.. Geweldig dat we ook dit nieuwe seizoen weer op jullie inzet en 

betrokkenheid mogen rekenen.

Namens het bestuur van O.V.V., wens ik iedereen een zeer sportief seizoen 

toe. 

Andries Schouten

Voorzitter O.V.V. 

VOORWOORD VOORZITTER O.V.V.

Eindelijk weer eens een coronavrij seizoen?
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Voor u ligt weer een prachtige presentatiegids van de Oostvoornse voetbalvereniging O.V.V.. De zomervakantie ligt achter 

ons en de competitie van het seizoen 2022/2023 gaat beginnen. We hopen natuurlijk dat het komende seizoen een mooi 

en succesvol seizoen wordt! Zeker nu het 1e van O.V.V. zich heeft gehandhaafd in de 3e klasse. De winst van de wedstrijd 

tegen kampioen Vlaardingen zorgde ervoor dat er weer een mooie uitdaging in de 3e klasse ligt voor het komende seizoen. 

De motivatie zal zeker groot zijn! 

Na een lange tijd van voorbereiding gaan in het komende jaar de werkzaamheden 

voor het nieuwe clubgebouw van O.V.V. starten. Als de vergunning rondkomt, kan er 

eindelijk begonnen worden. Het wachten duurde en duurt lang, maar straks staat 

iedereen in de startblokken om een prachtige, toekomstbestendige accommodatie 

te realiseren waar alle sporters en vrijwilligers veel plezier aan gaan beleven.

Over vrijwilligers gesproken. O.V.V. staat bekend om zijn vele vrijwilligers en de 

sociale betrokkenheid. Altijd goed om te zien dat zoveel mensen de club een warm 

hart toedragen. Complimenten voor hen die deze mooie vereniging draaiend houden. 

Dat neemt niet weg, dat nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn. O.V.V. is net als andere 

verenigingen belangrijk voor onze samenleving. Zowel op sociaal als sportief vlak. 

Als vrijwilliger kun je daar je steentje aan bijdragen!

Ik wens spelers, vrijwilligers, supporters en iedereen die betrokken is bij 

O.V.V. een mooi en sportief seizoen toe, met veel respect voor elkaar en 

natuurlijk mooie successen voor alle teams.

Jorriena de Jongh 

Wethouder sport gemeente Westvoorne

VOORWOORD WETHOUDER SPORT

Beste voetballiefhebber,
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MARCEL LANGEVELD, TRAINER O.V.V. 1 EDWIN LANGENDOEN, TRAINER O.V.V. 2

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur! Toch is het goed om even terug te kijken naar het afgelopen seizoen. Wat 

was het weer een raar seizoen! Na de voorbereiding werd al snel duidelijk dat corona weer een grote rol zou gaan spelen 

in de voetbal sport. De start tegen Rijnmond HS was er één om snel te vergeten. De ploeg herpakte zich in de daar op 

volgende wedstrijden, maar corona gooide opnieuw roet in het eten, waardoor de competitie al vrij snel stil kwam te liggen. 

Wel mocht er nog in groepjes van 4 worden getraind en later zelfs in tweetallen, maar daar zijn we snel mee gestopt omdat 

dit niet het plezier in het voetbal en ook niet de spelvreugde vergrootte. In januari 2022 werd er dan eindelijk groen licht 

gegeven dat er weer gestart mocht worden met trainen met als gevolg de herstart van de competitie in begin februari 2022. 

De groep werd vanaf dat moment elke week wel getroffen door pech. Diverse spelers kregen corona en/of zware blessures. 

De ploeg had het lastig in deze fase van de competitie. Toch kwam de ommekeer, juist in de uit wedstrijd tegen Rijnmond 

HS, ondanks dat Robin Dijkman in die wedstrijd een zeer zware blessure opliep. Vanaf dat moment begon de strijd om 

het behoud van de derde klasse met de elftallen van SC Botlek en FC Vlotbrug. De directe confrontatie met Vlotbrug werd 

gewonnen, maar de teleurstelling was enorm na het verlies in de thuiswedstrijd tegen Botlek. Nu moest het elftal de laatste 

twee competitie wedstrijden winnen om de promotie/degradatie wedstrijden te ontlopen. En wel tegen de kampioen VFC 

en de nr 4 DVO’32. In Vlaardingen, tegen VFC, ontwikkelde zich een onwaarschijnlijk scenario. Een droomstart en een te 

gemakzuchtig VFC, wat resulteerde na een kwartier spelen in een 0–2 voorsprong. Uiteindelijk won het elftal dik verdiend 

met 1–4 en voelde je dat de groep het in de laatste thuiswedstrijd, tegen DVO’32, niet meer weg zou geven. Uiteindelijk 

wonnen we ook deze pot met 4–0. Gevolg 6 punten en direct veilig!

Als we dan terug kijken naar ons 2e team, was dat wel een domper. Door de problemen bij 

het 1e elftal, had dit ook gevolgen voor het 2e elftal. De basis was al niet zo breed, met als 

gevolg dat dit team met kunst- en vliegwerk hun wedstrijden moest spelen. Zeker voor Ron 

Klein, de trainer van dit team, was het enorm lastig de jongens gemotiveerd te houden. 

Gelukkig is niemand bij de pakken neer gaan zitten. Mijn complimenten! Met dank 

aan de VTC, het derde elftal en diverse mensen heeft dit team toch de competitie af 

kunnen maken.

Na een tussenpoos gaat Edwin weer aan de slag als trainer. Voor wie hem nog niet kent een 

korte introductie 

Edwin Langendoen, 51 jaar oud en getrouwd met Marinka Langendoen-Neuteboom. Samen 

hebben we twee zonen, Thomas (18 jaar) en Tobias (7 jaar). Ik werk bij Mammoet als 

technisch specialist en rigger. 

Ik ben vroeger zelf begonnen met voetballen bij O.V.V., later ben ik in de jeugd verder 

gegaan bij Nieuwenhoorn, tot de A. Hierna terug gekomen bij O.V.V., waarna ik via een 

avontuur bij OHVV samengespeeld heb met mijn broer Johan. Een aantal jaren later 

zijn Johan en ik samen weer terug gegaan naar O.V.V. waar we een mooie tijd hebben 

meegemaakt. Mijn ouders (Johan en Tonnie) waren daar erg trots op. Vanwege een 

knieblessure moest ik op een gegeven moment stoppen met voetballen. 

Onze oudste zoon, Thomas, begon ook al vroeg met voetballen. Ik ben toen leider geworden van zijn elftal vanaf de F-jes. Al 

snel kwam hij erachter dat hij liever in het doel stond. Hij is keeper geweest tot de A, maar moest hier noodgedwongen mee 

stoppen i.v.m. een schouderblessure. Thomas en ik vinden dat nog steeds erg jammer.

Tijdens de coronaperiode ben ik er even tussenuit geweest. Maar nu ga ik beginnen als leider van O.V.V. 2. Ik zie dit als 

een enorme uitdaging. Ik ben altijd zeer gedreven en fanatiek en ik hoop dat ik dit gevoel kan overdragen aan het elftal. 

Mijn doel is om het beste in elke speler naar boven te halen en een goedlopend elftal neer te zetten. We gaan er een mooi 

seizoen van maken, ik heb er zin in!

Wat betreft het nieuwe seizoen ligt er een mooie basis. Diverse jonge jongens 

van de JO19 -1 zijn doorgeschoven naar het 2e elftal. De selectie blijft voor het 

grootste gedeelte bij elkaar. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Yoeri 

Bak. Yoeri gaat genieten van zijn voetbal pensioen. Wel mogen wij 3 nieuwe spelers 

verwelkomen. Patrick Struijk, Ferani van Vugt en Terrence van Noord.

Patrick Struijk komt van vv Rozenburg en is woonachtig in Oostvoorne. Terug op het oude 

nest is Ferani van Vugt. Na een succesvolle periode bij O.V.V., via Nieuwenhoorn weer 

teruggekeerd aan de Zwartelaan. Terrence van Noord, voormalig jeugdtalent van O.V.V. en 

voor velen geen onbekende. Hij gaat na een zware blessure de draad weer oppakken. Welkom 

mannen en succes!

In de staf en begeleiding zijn er ook diverse veranderingen. De training en begeleiding van het 2e elftal zal verzorgd worden 

door Edwin Langendoen en Myles Whelan. Zij zijn al jaren actief in de jeugdafdeling en kennen O.V.V. van binnen en buiten. 

De verzorging zal Ad Erkamp op zich gaan nemen. Hij komt van VV Zwartewaal, waar hij meer dan 25 jaar actief is geweest. 

Welkom bij de selectie mannen!

Ik kijk uit naar de samenwerking met de vernieuwde staf, begeleiding en selectiegroep. Laten we er met elkaar weer een 

mooi en geslaagd seizoen van gaan maken. Dat gaat zeker lukken als iedereen positief blijft en bereid is er alles uit te 

halen.

Marcel Langeveld 

Hoofdtrainer O.V.V.

Wat een lastig verhaal zou worden, 
werd een mooi verhaal uit een jongensboek

Ik ben weer van de partij!

NIEUW SEIZOEN
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Duurzaamheid is bij het nieuwe clubgebouw wel een woord wat duidelijk is meegenomen bij het ontwerp. Duurzaam was 

ook bij de gemeente een belangrijk uitgangspunt bij hun beslissing om de nieuwbouw goed te keuren, aangezien gemeente 

Westvoorne een duidelijk beleid heeft in het verduurzamen van de gemeente. Zo zal het nieuwe gebouw voorzien zijn 

van een moderne warmtepomp, hoge isolatiewaarden, slimme meters, een vernuftig ventilatiesysteem en geavanceerde 

besturingstechnieken. Gekozen is voor bouwmaterialen en systemen die zelfs in 2022 heel vooruitstrevend zijn. 

Het ontwerp is bedacht door architect Bert Toorman en de bouw zal worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Staton. De 

planning is erop gericht om bij aanvang van het seizoen 2023/2024 het nieuwe clubgebouw in gebruik te gaan nemen. 

Uitgangspunt is natuurlijk wel dat alles dan mee zit en we bijvoorbeeld niet een strenge winter krijgen of vertragingen 

ondervinden bij het aanleveren van allerlei bouwmaterialen. Aangezien het nieuwe clubgebouw op exact dezelfde locatie 

wordt gebouwd als het huidige gebouw en het oude gebouw dus eerst gesloopt moet gaan worden, zal er gebruik moeten 

worden gemaakt van tijdelijke huisvesting in de vorm van portocabins. Hierdoor zullen er minder kleedkamers beschikbaar 

zijn en zullen ruimtes als commissiekamer, bestuurskamer, maar vooral kantine minder comfortabel zijn dan normaal. 

O.V.V. vraagt dan ook begrip voor deze tijdelijke situatie. In de toekomst kunnen we u weer de faciliteiten bieden, die u van 

ons mag verwachten. 

NIEUWBOUW O.V.V. COMPLEX
Dit seizoen moet het dan echt gaan gebeuren. Na vele jaren van lobbyen, overleg met gemeente, diverse 

raadsvergaderingen, gesprekken met adviseurs en vele bouwvergaderingen, gaat dan eindelijk de bouw van onze nieuwe 

huisvesting van start. De laatste puntjes moeten weliswaar nog op de i worden gezet, maar als alles normaal verloopt, gaat 

in januari van 2023 de eerste schep in de grond voor een schitterend nieuw clubgebouw, waarmee O.V.V. weer vele jaren 

vooruit kan.

Overbodige luxe is het zeker niet. Het huidige gebouw stamt al uit 1965, waar destijds een groep vrijwilligers zich had 

verenigd om zelf een nieuwe kantine en kleedkamers te bouwen. Duurzaamheid was toen een woord wat nog niet in 

de dikke van Dale vermeld stond, dus werd er een gebouw neergezet wat bestond uit enkelsteens muren, kozijnen met 

enkelglas en een dak met minimale isolatie. In het licht van de huidige energiecrisis en de stijgende energiekosten had de 

nieuwbouw dan ook niet op een beter moment kunnen starten.

Met de nieuwbouw gaan we ook afscheid nemen van ons huidige clubgebouw. Ondanks dat er veel achterstallig onderhoud 

is en het gebouw totaal niet meer voldoet aan de huidige standaard, zullen we met pijn in ons hart afscheid nemen. Vele 

mooie successen zijn hier gevierd, mooie feesten zijn er gehouden, stoere verhalen werden er verteld in de kleedkamers, 

verhitte ledenvergaderingen hebben er plaats gevonden, maar bovenal was het een plek waar Oostvoorne-naars bij 

elkaar kwamen en lief en leed met elkaar deelden. Een plek waar de problemen van alledag werden gedeeld en waar 

mooie belangrijke gebeurtenissen uit het dorp werden besproken. Het zal nog lang duren voordat ons oude vertrouwde 

clubgebouw uit onze herinneringen is verdwenen.
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Voor het eerst in ruim 20 jaar is er een nieuw gezicht te zien in de verzorgingsruimte van 

O.V.V.. Gerard Visser besloot dat het na twee decennia mooi was geweest en dus moesten 

de Oostvoornaars op zoek naar een waardige vervanger. En die kwam er, in de persoon 

van de altijd goedlachse Ad Erkamp. 

De 65-jarige geboren Rotterdammer is voor menig O.V.V.-er een vertrouwd gezicht en dat 

maakte de stap naar de Zwartelaan voor hem een stuk makkelijker. ,,Halverwege het 

vorige seizoen werd ik gebeld door Ron Klein met de vraag of ik iemand wist die 

Gerard op de zaterdagen kon vervangen’’, begint Ad zijn verhaal. Dat belletje 

kwam precies op het juiste moment. ,,Ik zei tegen Ron dat hij die persoon op 

dit moment aan de lijn had, haha. Ik heb de afgelopen 24 jaar rondgelopen 

bij VV Zwartewaal en ik was eigenlijk zelf toe aan een nieuwe uitdaging. 

Toeval bestaat niet, zullen we maar zeggen’’, glimlacht de hedendaagse 

inwoner van Hellevoetsluis. 

,,Ik heb Ron meegemaakt als trainer bij Zwartewaal toen ik daar verzorger 

was, het lijntje was dus erg kort. Binnen de kortste keren zaten we om de 

tafel en hadden we een erg positief gesprek. We maakten de afspraak 

dat ik het seizoen bij Zwartewaal zou afmaken en dat Gerard hetzelfde 

zou doen bij O.V.V.. Helaas liep het in beide gevallen anders. Gerard en 

ik hebben beiden – door omstandigheden – het seizoen niet afgemaakt 

waardoor ik het afgelopen seizoen al meermaals actief ben geweest voor 

O.V.V.. Dat is me allemaal erg goed bevallen waardoor ik niet van gedachten ben 

veranderd’’, knipoogt de man die sinds kort aan het genieten is van zijn pensioen. 

In zijn 24 jaar bij Zwartewaal was Ron niet de enige O.V.V.-er waar Ad mee samenwerkte. ,,Dat klopt inderdaad. Ook heb 

ik jarenlang Marcel Langeveld (de huidige trainer van O.V.V. 1) en Mark Zijlstra mee mogen maken als trainer. Maar wat 

te denken van de enorme Oostvoornse enclave aan spelers die toentertijd naar Zwartewaal kwam? We kregen er ineens 

een stuk of tien spelers bij vanuit de A1 van O.V.V., veel van die jongens lopen hier nu nog rond op de Zwartelaan. Ik heb 

met hen een mooie tijd gehad bij Zwartewaal waardoor ik nog steeds durf te spreken van een wederzijdse klik. Voor mij 

geeft dat natuurlijk ook een goed gevoel om zoveel 

bekende gezichten hier te zien en dat het maakt het 

‘inburgeren’ toch een stuk makkelijker’’, aldus Ad. 

Dat Ron Klein uiteindelijk de overstap heeft gemaakt 

naar VV Vlotbrug, betekent voor de kersverse 

verzorger van O.V.V. niet dat hij opeens op twee 

gedachten hinkt. ,,Ik vind het natuurlijk wel jammer, 

het had mooi geweest om weer zowel met Marcel 

als Ron te mogen samenwerken. Anderzijds ben 

ik niet alleen naar O.V.V. gekomen voor Ron. 

Dit is sportief gezien voor mij een stap hogerop 

en zoals gezegd is Ron niet de enige O.V.V.-er 

met wie ik een goede band heb. Ik ben heel 

warm ontvangen en ik kijk dan ook uit naar het 

komende seizoen en heb de goede hoop dat 

we – door middel van een periodetitel – mee 

kunnen gaan doen in de play-offs’’, sluit Ad zijn 

verhaal af.

MAAK KENNIS MET AD ERKAMP,

de nieuwe verzorger van O.V.V.
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De week erna zat hij inderdaad bij de selectie van het eerste elftal, uit bij Spartaan’20. ,,Ik kwam er rond de 80e minuut in 

en je gelooft het niet, maar met mijn eerste balcontact scoorde ik direct. De week erna viel ik bij VFC een kwartier voor tijd 

in en scoorde ik wederom. Ongelofelijk. Helaas was er daarna nog maar één competitiewedstrijd te spelen, ook toen kreeg 

ik minuten maar moest ik doen met ‘slechts’ een assist. Al met al blijft het een ongekend mooi verhaal van iemand die 

toevallig – met wat hulp - op het juiste moment piekt op de training en de weken erna telkens op de goede plek stond. Als je 

die laatste wedstrijd niet meerekent had ik in 25 minuten speeltijd bij O.V.V.1 twee goals gemaakt. Ik vraag me af of er ooit 

iemand een beter moyenne heeft gehad’’, aldus de zichtbaar trotse doelpuntenmaker. 

Het jaar erna vertrok Ron Klein naar VV Zwartewaal en werd Marcel Langeveld (de huidige trainer van O.V.V.1) trainer van 

het tweede. Toen Riam in de voorbereiding vervolgens geblesseerd raakte, benaderde Marcel hem met de vraag of hij dat 

seizoen geen assistent bij het tweede wilde worden. ,,Daar ben ik toen op in gegaan en dat is me enorm goed bevallen. Al 

die jaren dat Marcel trainer is geweest van het tweede, ben ik erbij gebleven als assistent. Toen Marcel vervolgens doorging 

naar het eerste van O.V.V. ben ik nog een jaar bij het tweede gebleven, waar Ron Klein terugkeerde op het oude nest. Toen 

voelde ik dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan, en die kans kreeg ik van O.V.V.. Ik werd hoofdtrainer van het 

vlaggenschip van de jeugd, de JO19-1. Een kwalitatieve goede groep waarvan er nu ook een hoop zijn doorgestroomd 

naar de selectie, dat geeft een trots gevoel. Ik denk dat ik daar trouwens sowieso wel het meeste energie van krijg; het 

klaarstomen van jeugdspelers voor het ‘echte’ werk. Daar ligt het komende seizoen dus ook weer een mooie uitdaging’’, 

aldus de man die in het seizoen ’22-’23 de JO17-1 gaat aansturen. 

,,We hebben een driekoppige staf, Jan Rosenthal en Danny Roeffel zijn daar ook een onderdeel van. We gaan de 1e klasse 

in en ik ben erg benieuwd hoe we het gaan doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hoge ogen kunnen gaan gooien met 

deze groep. Er zit veel potentie in maar anderzijds valt er ook nog een hele hoop te leren voor de jongens. Ik kijk er naar uit 

om met ze aan de slag te gaan en er een heel mooi seizoen van te maken!’’, sluit de hedendaagse aanvaller van de O.V.V. 

Legends (O.V.V. 3) zijn verhaal af.

IN GESPREK MET RIAM SCHAEFFER

hoofdtrainer JO17-1

De 33-jarige Riam Schaeffer is al langere tijd 

een bekend gezicht op O.V.V.. De geboren 

Rotterdammer, die de grootste tijd van zijn jeugd 

in Spijkenisse doorbracht, loopt al enkele jaren 

als trainer én speler rond op het Sportpark aan 

de Zwartelaan. Na de afgelopen seizoenen als 

assistent bij het 2e actief te zijn geweest en vorig 

seizoen als hoofdtrainer van de JO19-1, krijgt hij 

het komende seizoen de JO17-1 onder zijn hoede. 

We gingen het gesprek met de energieke trainer 

aan en spraken hem onder andere over zijn reis 

naar O.V.V. en het seizoen 2022-2023.

,,Tsja, hoe ik ooit vanuit Spijkenisse bij O.V.V. 

terecht ben gekomen? Dat antwoord is niet zo 

moeilijk’’, begint de altijd goedlachse Riam zijn 

verhaal. ,,Mijn toenmalige vriendin speelde hier 

bij de dames. We praten over een jaar of 11 geleden. O.V.V. had toen, als één van de eerste clubs in de regio, echt al een 

serieuze damestak. Uit m’n hoofd gezegd waren er twee damesteams (senioren) en twee meidenteams (onder de 18). 

Opgegeven moment ben ik gevraagd of ik een keer een training wilde geven, en van het één kwam het ander. Uiteindelijk 

ben ik drie jaar trainer geweest van O.V.V. DA1 waarin we het tweede jaar ook nog eens kampioen werden. Dat was een 

mooie tijd en achteraf voor mij persoonlijk ook heel waardevol; dit waren mijn eerste echte stappen als trainer en als ik dit 

niet had gedaan had ik mogelijk nu ook helemaal niet bij O.V.V. rondgelopen’’.

Na drie jaar was het welletjes, vond de geboren Rotterdammer. Hij leverde zijn trainersspullen in en haalde zijn 

voetbalschoenen weer uit de kast om zelf weer een balletje te gaan trappen. Dat deed hij in het 1e elftal van VV 

Abbenbroek. ,,Heel veel jongens waar ik mee in de jeugd bij VV Spijkenisse had gespeeld gingen dat seizoen naar 

Abbenbroek toe. Het was een kans die ik niet wilde laten liggen. En achteraf was het (letterlijk) een schot in de roos; ik 

schoot er dat seizoen 46 in en we werden ook nog eens kampioen. Dat soort dingen vergeet je niet zo snel meer’’, knipoogt 

de spits. 

Toch besloot hij na dat seizoen om terug te keren bij O.V.V., maar dan wel als speler in plaats van als trainer. Hij sloot aan 

bij de selectie, waar inmiddels ook veel vrienden van hem in speelden. ,,Ik kreeg al snel te horen dat ik wat aan de zware 

kant was. Ik volgde een pittige opleiding bij Justitie waardoor het sporten er nog wel eens bij inschoot. Ondanks dat ik 

mijn wedstrijden veelal bij het 2e (van Ron Klein) speelde, werd het een gedenkwaardig seizoen’’, vertelt hij terwijl hij zijn 

enthousiasme moeilijk verborgen kan houden. 

,,Tijdens één van de trainingen werd ik gedekt door Alexander Wagner – vandaag de dag nog steeds actief in het eerste 

elftal van O.V.V. – en hij zei dat hij me bij volgende bal expres wat meer ruimte zou geven. En dat deed hij. Ik draaide open 

en joeg de bal stijf in de kruising. Echt een wereldgoal, al zeg ik het zelf. De trainer van 1 (Marco Jalink) stond toevallig te 

kijken en is toen direct naar Ron toegelopen om hem te vertellen dat hij me er vanaf dat moment bij wilde hebben. En dan 

te beseffen dat ik eigenlijk niet eens basisspeler bij het 2e was, haha. En toen ging het snel…’’ glimlacht Schaeffer. 



www.slagerijwageveld.nl

Dorpsplein 5, 3233 AL Oostvoorne, telefoon: 0181-482503
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Sinds vorig seizoen is Jan voorzitter van de VTC en tevens lid van het bestuur. Tijd voor een nadere kennismaking.

ALS JE ZEGT WAT JE DOET EN JE DOET WAT JE ZEGT,

Naam: Jan Rosenthal

Geboren: 17 september 1970, in Voorburg, opgegroeid in 

Vlaardingen

Woonplaats: Oostvoorne, 18 jaar geleden via mijn 

schoonfamilie in dit prachtige dorp beland, prima naar mijn 

zin hier, al mis ik Vlaardingen soms ook wel 

Burgerlijke Staat: Weduwnaar

Broers/zussen: Geen

Kinderen: Een tweeling van 16 jaar, Jens en Dean, die beide 

bij O.V.V. voetballen

Bij O.V.V. sinds: 10 jaar geleden toen mijn kinderen gingen 

voetballen, ben ik bij O.V.V. terecht gekomen

Opleiding: HBO commercieel

Beroep: Area Sales Manager bij mijn huidige werkgever 

Tractel specialist in hef-en hijstechniek en val beveiliging

Karakter: Sociaal empathisch, soms ongeduldig maar wel 

bevlogen

Sport: Voetbal en skiën

Muziek: Vele muziekstijlen; van jazz tot hardrock van 

klassiek tot Nederlandstalig 

Vakantie: Hou van zowel de zon als sneeuw, maar Amerika 

is mijn favoriete vakantieland

Passie buiten het voetbal: Skiën

Verslavingen: Geen

Kranten/internet: Op vakantie AD en Telegraaf. Voor de rest 

digitaal nieuws 

Eten/drinken: Indisch eten is wel mijn favoriet

Kunst/natuurgras: Uiteraard natuurgras (old fashion), maar 

voor een trainer is kunstgras een uitkomst

Mooiste complex: Blijft toch VFC, al hoewel ik zeer 

benieuwd ben naar de nieuwe accommodatie van O.V.V. 

Ik heb al veel voetbalverenigingen en sportcomplexen 

meegemaakt in mijn voetballeven, maar het gezelligste 

complex was toch wel dat van Delta Sport (helaas 

afgebrand)

Favoriete club buiten O.V.V.: VFC en FEYENOORD

Buitenlandse club: LIVERPOOL en BARCELONA. Ik hou 

van traditionele voetbalshirts en vind witte broek met 

witte kousen fantastisch! Verder zou ik nog wel eens de 

Argentijnse derby Riverplate – Boca Juniors willen bezoeken.

Vrijwilligers: Cruciaal en onmisbaar 

voor een vereniging. Ben zowel op 

de zaterdag als de zondag trainer 

geweest bij VFC. Bij beide takken 

successen gekend, maar 

uiteraard ook dieptepunten, 

zoals de degradatie op de 

zondag tegen OHVV De 

afgelopen jaren heb ik een 

aantal jaren mijn kinderen 

getraind. Tevens heeft 

O.V.V. mij destijds gevraagd 

om in het 100-jarig comité plaats te nemen. Dit omdat ik 

ook bij mij andere liefde (VFC) in de commissie 100 jaar 

zat. Overigens was de Commissie 100 JAAR O.V.V., een 

zeer mooi groepje mensen die veel werk hebben verzet en 

die het 100-jarig weekend tot een groot succes hebben 

gemaakt.

Leukste /mooiste tijd als vrijwilliger: Mijn echte 

hoogtepunt in het voetbal heb ik mee gemaakt bij VFC. 

Anderhalve maand nadat mijn vrouw was overleden werden 

we kampioen met VFC zaterdag 1.Was erg emotioneel 

allemaal. De jongens hebben ook bij de plechtigheid met 

de bloemen voor de auto gelopen. Dat heeft toch een 

mooie band opgeleverd. Mijn hoogtepunt bij O.V.V. was het 

kampioenschap met mijn jongens.

Waarom voorzitter VTC: Na het opstappen van de vorige 

VTC heeft het bestuur mij gevraagd of ik geïnteresseerd 

was in deze functie en soms moet je wanneer je A zegt 

ook B zeggen. Dus sinds 1 september 2021 ben ik 

met een enthousiast aantal vrijwilligers aan deze klus 

begonnen. Onze taak is het goed laten verlopen van de 

voetbaltechnische zaken en iedereen plezier te geven en te 

bieden in het voetbal bij O.V.V. van de allerkleinsten tot aan 

de selectie, waarbij we de prestatieve prestaties niet uit het 

oog verliezen om zo hoog mogelijk te kunnen voetballen. Ik 

heb wel gemerkt dat ouders het belangrijk vinden in welk 

elftal hun kind wordt ingedeeld, maar geloof me: kinderen 

zijn snel gewend aan het team waarin ze gaan spelen. 

Plezier maken met elkaar, daar gaat het om!

Hoe heb jij de afgelopen twee jaar corona ervaren in 

combinatie met jouw vrijwilligersfunctie bij O.V.V.?

De afgelopen twee coronajaren waren niet makkelijk. 

Ik ben trots dat wij als trainers van de JO17-1 door zijn 

gegaan wanneer het toegelaten werd. Zelfs trainen door 

weer en wind op woensdagochtend 07.00 uur. Wel merk ik 

dat de mentaliteit en de beleving zijn veranderd. Dat doet 

soms erg pijn.

Hoe zie jij de toekomst in voor O.V.V.?

De toekomst van de vereniging zie ik zeer rooskleurig in. 

Met het verwezenlijken van een nieuwe accommodatie 

komt O.V.V. in een andere fase. Ik kan iedereen verzekeren 

dat de mensen, waaronder deskundigen het prachtig laten 

worden. Het complex zal veel aantrekkingskracht krijgen 

en een mooie functie op een prachtig dorp! 

Bedankt Jan

dan kan het nooit fout zijn!
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NIEUWE SPELERS BIJ O.V.V.

Bij een nieuw seizoen horen ook ieder jaar weer nieuwe gezichten. Ook de selectie van O.V.V. kent een aantal nieuwe 

spelers. Opvallend is dat er dit jaar veel jonge jongens bij zijn gekomen. Veelal zijn het spelers uit de eigen jeugd die hun 

eerste stappen gaan zetten in het seniorenvoetbal. Ondanks het feit dat deze jeugdige jonge gasten nog fysiek te kort gaan 

komen en zich de wetten van het seniorenvoetbal nog eigen moeten maken ligt er ook indirect een taak voor de gevestigde 

orde deze jonge nieuwelingen bij de hand te nemen en ze met raad en daad bij te staan. O.V.V. wenst de jongelingen veel 

succes in dit proces, waar het ineens niet meer gaat om de progressie, die je als individu maakt, maar om de kostbare 

punten voor het elftal. Hoe dan ook; het seniorenvoetbal wordt voor hen een spel van mannen op de apenrots, die voor 

velen de reserve 2e klasse en voor een enkeling de 3e klasse D heet, waarbij je als vervroegd overgegane junior geacht 

wordt je staande te houden in deze nieuwe werkelijkheid. Maar jongens heb veel vertrouwen in jezelf en de leiding en ga 

vooral onbevangen de wei in. Geniet en maak plezier! Enne, WIE NIET STERK IS MOET SLIM ZIJN!!

Verder krijgt de O.V.V. selectie qua ervaring een flinke impuls. Van v.v. Rozenburg komt Patrick Struijk de gelederen 
versterken. De aanvallende middenvelder woont al enkel jaren in Oostvoorne en kiest er nu voor om bij O.V.V. te gaan 

voetballen. Bovendien keert ook Ferani van Vugt weer terug in het groen/wit/groen en gaat Terrence van Noord het opnieuw 

proberen na zwaar blessureleed. Voor de groep zijn dit echt ervaren krachten, wat de jonkies het vertrouwen moet geven 

wat nodig is voor hun ontwikkeling en de plaats die zij moeten vinden binnen het seniorenvoetbal. 

Veel jeugdige nieuwe gezichten 
binnen de selectie van O.V.V.

Wessel van Overbeek

16 jaar

Tim Hasselaar

18 jaar

Patrick Struijk

33 jaar

Stan Verweel

18 jaar

Ruben van Wijngaarden

18 jaar

Pepijn Kooij

19 jaar

Felix Nachtergaele

17 jaar

Koen Goedegebuure

19 jaar

Daan van den Bor

16 jaar

Jens Rosenthal

16 jaar

Dean Rosenthal

16 jaar

Tobey Bronwasser

18 jaar
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SELECTIEFOTO 2022-2023

Voorste rij van links naar rechts:

Michael Versaevel, Chris de Loor, Joël Dammers, Charlie Bassant, Tobey Bronwasser, Daan van den Bor, Daan Schouten, 

Patrick Struijk, Thimo Vissers, Robin Dijkman, Tim Hasselaar, Wessel van Overbeek, Daan Mooijaart

Ontbrekende spelers:

Robin Bos, Wessel Hagers, Jarno Huijsman, Dave Ketting, Jules Kroef, Wouter Melching, Terrence van Noord, Youri 

Reitsema, Ferani van Vugt, assistent-scheidsrechter Leo Heijndijk en keeperstrainer Sebastiaan van Dorsser

Achterste rij van links naar rechts:

Assistent-trainer 2 Myles Whelan, trainer 2 Edwin Langendoen, Alexander Wagner, Pascal van Hulst, Sven van der Pol, Derk 

Mooijaart, Alexander Baartmans, Felix Nachtergaele, Patrick Schrage, Rick Hagen, teammanager 1 Marco Blok, assistent-

trainer 1 Peter van Hulst, hoofdtrainer Marcel Langeveld

Middelste rij van links naar rechts:

Assistent-scheidsrechter 1 Andries Schouten, Rico Post, Maikel Hagers, Lennart Mooijaart, Rowen Bronwasser, Jeroen van 

Geest, Ruben van Wijngaarden, Linber van der Horst, Koen Goedegebuure, Pepijn Kooij, Dean Rosenthal, Bob Bahnerth, 

Jens Rosenthal, Stan Verweel, verzorger Ad Erkamp



ADVOCATEN VOOR 
DE GEWONE MAN EN VROUW

www.nvdsadvocaten.nl
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TEGENSTANDERS O.V.V. 1 DERDE KLASSE D WEST 2

 SC Botlek Veertig Morgenweg 2 3202 LN Spijkenisse 0181 613 130

 SV Deltasport Kooikersweg 2 3138 HE Vlaardingen 010 475 0077

 DVO ‘32 Zuidbuurt, Marathonweg 75 3132 LA Vlaardingen 010 435 1062

 Excelsior ‘20 Parkweg 415 3121 KK Schiedam 010 470 6338

 HBSS Trimpad 14 3118 JJ Schiedam 010 470 6678

 Kethel Spaland Zoomweg 4 3123 EP Schiedam 010 254 0091

 VV Meeuwenplaat Keizersmantelweg 300 3192 VZ Hoogvliet Rotterdam 010 416 0918

 OHVV Eeweg 31 3227 AH Oudenhoorn 0181 461 837

 Rijnmond/Hoogvliet Sport Botreep 21 3192 PC Hoogvliet Rotterdam 010 416 9300

 VV Rozenburg Vinkseweg 31 3181 HT Rozenburg 0181 213 785

 VDL Sportlaan 1 3141 XN Maassluis 010 592 5144

 SC Victoria ‘04 Kooikersweg 3 3138 HE Vlaardingen 010 475 4635

 VV Vierpolders Coosenhoekstraat 26A 3237 AE Vierpolders 0181 414 644



Achterste rij van links naar rechts:

Daniëlle Noordermeer en Eline Oudejans

Voorste rij van links naar rechts:

Jette van der Werk, Envy van Munster en 

Steffie Langestraat 
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In een ver verleden werd er nog lacherig gedaan over het 

vrouwenvoetbal. Tegenwoordig is het een professioneel 

volwassen sporttak, waarin de Oranje Leeuwinnen, door het 

boeken van successen, een enorm belangrijke rol hebben 

gespeeld. Het vrouwenvoetbal in Nederland heeft een 

metamorfose ondergaan. Eind jaren 60, begin jaren 70 van de 

vorige eeuw werden er door de UEFA initiatieven ondernomen 

om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen waarbij de 

Nationale Bonden het vrouwenvoetbal onder hun hoede 

dienden te nemen. Ondanks dat de KNVB dit initiatief niet 

erg serieus nam stijgt in het eerste jaar het aantal vrouwelijke 

leden van 5.000 naar 8.000. Eind jaren negentig stijgt dit 

aantal zelfs naar 65.000. Momenteel voetballen er inmiddels 

in Nederland net zo veel vrouwen als dat er hockeyen namelijk 

160.000.

In 2007 werd door de KNVB eindelijk de basis gelegd voor de 

EREDIVISIE VROUWEN waarin werd gestart met 6 teams nl: ADO DEN 

HAAG, AZ, SC HEERENVEEN, FC TWENTE, FC UTRECHT en WILLEM 

II. Na een wat onwennige periode met weinig aandacht voor het 

Nederlandse Vrouwenvoetbal kreeg het een nieuwe impuls door de 

Europese Titel van het Nederlands Vrouwenvoetbal elftal in 2017. 

Met de winst van de Oranje Leeuwinnen op het EK in eigen land en het zilver bij het WK van 2019 in Frankrijk is het 

Vrouwenvoetbal definitief doorgebroken. Van de in 2007 opgestarte Eredivisie voor vrouwen naar de in 2020 Pure Energie 
Eredivisie met als klapper de semi-klassieker in de KUIP! Meisjes kunnen eindelijk dromen van een carrière bij AJAX, 

FEYENOORD,PSV of het NEDERLANDS ELFTAL of zelfs in het buitenland bij BAYERN MUNCHEN of ARSENAL.

Bij O.V.V. helaas geen vrouwenvoetbalelftal. Wel zijn er bij onze club aardig wat meisjes die tegen een bal trappen. Zo zijn 

ook Daniëlle Noordermeer en Eline Oudejans begonnen met de voetbalsport. Daniëlle voetbalt inmiddels al 4 seizoenen bij 

Excelsior en heeft onlangs een nieuw contract getekend bij ADO DEN HAAG. Je kan dus wel zeggen dat zij inmiddels gepokt 

en gemazeld is in het profwereldje van het vrouwenvoetbal. Eline is een stuk jonger. De 15 jarige Thorbecke–scholiere 

voetbalt in de Feyenoord Academy en speelt in Oranje onder 16. Ik spreek beide dames op het O.V.V. complex en vraag naar 

hun ervaringen, ambities en dromen in hun voetballeven. 

Beide dames investeren toch best veel in zichzelf en het voetbal als ik vraag hoe zij de overstap hebben ervaren van het 

amateurvoetbal naar de professionele voetbalsport. ,,De intensiteit is een stuk hoger met de trainingen en tijdens de 

wedstrijden” zegt Daniëlle. ,,Van twee keer trainen in de avond ga je naar 4x trainen in de middag. Daarnaast doe ik zelf 

aan kracht- en looptraining. Ook is alles om het voetbal heen prima geregeld.Zo gaan wij bijvoorbeeld met de Excelsior 

bus naar uitwedstrijden”. ,,Verder komt er, de druk van presteren om de hoek kijken”, vult Eline aan. ,,En heb je te 

maken met professioneel opgeleide trainers die ook van jou zelf iets verwachten”. Bovendien wordt de schoolopleiding 

belangrijk gevonden en worden wij fysiek en mentaal ondersteund”.Bij FEYENOORD wordt er bijvoorbeeld op je eet- en 

voedingspatroon gelet en worden wij om de twee maanden gemeten en gewogen”. 

Zowel Eline als Daniëlle zijn op jonge leeftijd begonnen met voetballen en vooral geïnspireerd door hun eigen vader die ook 

voetbalde. ,,Ook toen ik al heel klein was, was ik altijd al met een bal bezig”, vertelt Eline. ,,M’n vader heeft mij ook nog 

getraind en was leider van de mini’s en de F6 bij O.V.V.. Ik was toen een jaar of 5”. O.V.V. herkende al snel enig talent bij de 

kleine Eline en besloot het seizoen daarop haar in de F1 onder te brengen. Via de F1 naar de E2, E1 en de daarop volgende 

seizoenen in de D1. Ook de KNVB selecteerde haar voor de MO13, hierdoor kwam FEYENOORD in beeld die haar gevraagd 

heeft voor het elftal MO14. Eline heeft bij de KNVB de MO13/14/15 elftallen doorlopen en speelt nu in de ORANJE 

MO16, waarin zij inmiddels drie interlands heeft gespeeld!! Tegen BELGIE, NOORWEGEN EN FRANKRIJK, hoe cool is dat!! 

Bij FEYENOORD heeft zij in de MO14 EN MO16 gespeeld. Het huidige seizoen komt zij uit in het beloftenelftal Vrouwen 

FEYENOORD. Haar grote doel en droom is uiteindelijk het vrouwenelftal van FEYENOORD 1 te bereiken en in een volle kuip 

de aartsrivaal te verslaan, waarna een selectie voor het grote ORANJE VROUWENELFTAL de slagroom op de taart zou zijn. 

,,Voorlopig nog maar flink m’n best doen”, besluit Eline, maar dromen mag!! 

VROUWENVOETBAL IS HOT
Daarentegen heeft Daniëlle bij diverse amateurverenigingen gevoetbald voordat zij de profwereld van het vrouwenvoetbal 

binnenstapte. Begonnen bij Rockanje, Nieuwenhoorn, O.V.V. en RVVH kwam zij uiteindelijk via een talentendag bij 

EXCELSIOR terecht. ,,Ik heb van de F tot en met de C bij Rockanje gevoetbald, wilde steeds beter worden en ben via 

Nieuwenhoorn, O.V.V. bij het vrouwenteam van RVVH terechtgekomen. Een club die destijds acteerde op het hoogste 

Nederlandse amateurniveau in het vrouwenvoetbal, De TOPKLASSE. Dat leek mij wel wat en ik heb hier twee seizoenen 

gevoetbald waarna ik de stap heb gemaakt naar het professionele vrouwenvoetbal. In 2018 heb ik een contract getekend 

bij EXCELSIOR ROTTERDAM, dat destijds samenwerkte met BVV Barendrecht. Ik heb bij deze club vier mooie seizoenen 

gehad, maar voelde aan mezelf dat ik voor mijn ontwikkeling nog een stap wilde maken naar een andere club in Nederland. 

Dat is uiteindelijk ADO DEN HAAG geworden. Waar zij een eenjarig contract heeft getekend tot medio 2023. ,,Ik heb er 

enorm veel zin in om bij ADO DEN HAAG te gaan voetballen en 

er daar een succes van te maken”. De 23-jarige Daniëlle, die 

wordt geroemd om haar winnaarsmentaliteit, studeert Medische 

Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar 

ze haar Bachelor heeft behaald en momenteel afstudeert voor haar 

Master Cardiovascular Research. ,,Het voetbal is altijd belangrijk 

voor mij geweest en is inmiddels een onderdeel van mijn leven. Ik 

probeer m’n studie, stage en het sociale leven om de trainingen en 

wedstrijden te plannen, wat tot heden aardig lukt. Bovendien kijk ik 

naar veel voetbalwedstrijden uit zowel binnen- als buitenland. Voetbal 

is mijn passie! Mijn levensmotto is “Alles er uit halen wat erin zit, alles 

is mogelijk!!”. 

Ik bedank de dames voor de tijd en moeite en wens beide veel succes 

in hun sportieve carrière.



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.

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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Geboortedatum

11 december 2006

Geboorteplaats

Spijkenisse

Lengte

1,65 cm

Positie

Aanvallende middenveldster

Links/rechtsbendig

Rechts

Voetbal eigenschappen

Technisch, spelinzicht, snelheid

Kunst/natuurgras

Kunst

Trainers O.V.V.

Vader Roel, Myles Whelan, Michel 

Bahnerth, Jan Rosenthal, Peter 

Kardol en Harry ‘t Hart

Vorige clubs

O.V.V.

Huidige club

FEYENOORD

Opleiding

Topsportschool Thorbecke college

Broers/zussen

1 zus

Geboortedatum

11 mei 1999

Geboorteplaats

Rotterdam

Lengte

1,76 cm

Positie

Verdedigster

Links/rechtsbendig

Rechts

Voetbal eigenschappen

Meerdere posities inzetbaar, 

winnaarsmentaliteit

Kunst/natuurgras

Natuur

Trainers O.V.V.

Pascal van Hulst, Martin Hagers, 

Dennis van der Pol, Rein Arbman

Vorige clubs

Rockanje, Nieuwenhoorn, O.V.V.,

RVVH, Excelsior Rotterdam

Huidige club

ADO DEN HAAG

Opleiding

VWO Jacob van Liesveldt, studie 

natuurwetenschappen

VU Amsterdam Bachelor, Master 

Cardiovascular VU Amsterdam

Broers/zussen

1 broer, 1 zus

BIOGRAFIE

Daniëlle Noordermeer Eline Oudejans
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Uitzonderlijk is het! drie spelers in een eerste elftal die alle drie de 250 wedstrijden 

aantikken. Echter de coronacrisis veroorzaakte enige vertraging om deze 

boegbeelden in het zonnetje te zetten. Verleden jaar werd er toch een geschikt 

moment gekozen, na de voor het voetbal en de gehele maatschappij vervelende 

onzekere periode. Hieronder een verslag

Op zaterdag 13 maart 2021 zijn er drie spelers uit de O.V.V. selectie gehuldigd. 

Alexander Wagner, Pascal van Hulst en Robin Dijkman speelden ieder afzonderlijk 

250 officiële wedstrijden voor O.V.V. 1. O.V.V. wilde de spelers vorig seizoen groots 
huldigen in de aanwezigheid van pers en publiek, maar het corona, covid-19-

virus maakte dit onmogelijk. Aangezien deze ECHTE O.V.V.-ers vorig seizoen deze 

mijlpaal bereikten in hun voetbalcarrière en vanwege de onzekere toekomst van het 

amateurvoetbal werd er gekozen voor deze zaterdag na de training.

Alexander, Pascal en Robin werden, in aanwezigheid van de gehele selectie, toegesproken door Voorzitter Andries Schouten. 

Naast de gebruikelijke bloemen kregen zij ieder een glazen award met inscriptie uitgereikt door de Voorzitter van de Club 

van Honderd, de heer Moree.

Alexander Wagner maakte op 25 februari 2007, als 17-jarige! zijn debuut in O.V.V. 1. Tegenstander was het Rotterdamse 

VOC. Op 12 oktober 2019 speelde hij in Schiedam zijn 250e wedstrijd tegen Kethel Spaland. Eindstand 3- 3. Alexander 

maakte in deze wedstrijd, met een fraaie kopbal de aansluitingstreffer 2–3! Een speler die wordt geroemd om zijn 

onverzettelijkheid, gogme en kopkracht. Hierdoor pikt hij als verdediger menig doelpuntje mee!

Pascal van Hulst maakte op 6 december 2009, als 18-jarige! zijn debuut in O.V.V. 1. Tegenstander was het Brielse WRW. Op 

15 februari 2020 speelde hij in Spijkenisse tegen SC Botlek zijn 250e wedstrijd die hij tevens opluisterde met de winnende 

treffer 1–2! Een speler met spelinzicht en een fabelachtige techniek, waarvoor het publiek naar de amateurvelden komt! 

Een echte nummer 10 of valse spits. Staat garant voor doelpunten! Pascal is tevens al een aantal jaren aanvoerder van 

O.V.V. 1.

Robin Dijkman maakte op 20 september 2011, als 19-jarige! zijn debuut in O.V.V. 1. Tegenstander was het Rotterdamse 

Transvalia. Op 29 augustus 2020 speelde hij op sportpark O.V.V. zijn 250e wedstrijd in het bekerduel tegen het 

Rotterdamse Overmaas. Eindstand 4–0. Robin is als verdediger al jaren het slot op de deur in de O.V.V. defensie. Een snelle, 

faire, behendige speler die als mandekker menig spits tot wanhoop drijft. Sublieme speler!

Ondanks het feit dat de heren een jaartje ouder worden en fysieke ongemakken een rol gaan spelen blijven zij dit seizoen 

deel uit maken van de selectie. Alleen Robin sluit later aan dit seizoen. Hij is herstellende van een zware knieblessure. Wij 

wensen hem een spoedig herstel en een succesvolle revalidatie.

Mannen een prestatie van formaat. HULDE!! Op naar de 300!!

ECHTE O.V.V.-ERS!!!
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DE GROTE CLUBACTIE

Voetbal is van iedereen en voor iedereen en moet voor een ieder toegankelijk blijven.

In dat kader is sponsoring voor elke vereniging van groot belang!

De Grote Club Actie is één van de manieren waarmee sponsoren onze vereniging ondersteunen.

De Grote Club Actie is onder te verdelen in de “kleine” lootjes à €3, die onze jongste leden verkopen, en de Superloten à €150. 

80% van de verkoopopbrengst komt ten goede aan O.V.V..

Ook dit jaar heb ik mij weer gericht op de verkoop van de Superloten.

Ondanks de Coronacrisis was ik ook dit jaar weer blij verrast met het enthousiasme waarmee de 40!!! Superloten gekocht 

werden.

Een prachtig resultaat met uiteindelijk een opbrengst van €4800 voor O.V.V. (excl. de losse lootjes).

Zonder andere sponsoren te kort te doen (we zijn echt blij met elk afgenomen lot), wil ik toch het initiatief van Kolpa Van der 

Hoek Makelaars vermelden. Voor de wedstrijd op 16 oktober 2021 namen zij voor elk doelpunt van O.V.V. 1 lot af.

Laat deze wedstrijd nu zijn geëindigd in een 8-0 overwinning voor O.V.V.!!!!

Namens O.V.V. wil ik alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage en hoop van harte op weer zoveel enthousiasme bij de 

aankomende ronde van de Grote Club Actie 

Het kan natuurlijk zijn dat u niet door mij benaderd bent en toch interesse heeft in een Superlot, laat het mij dan weten.

Een sportieve groet, 

Lydia van Oudenaarden 

d.oudenaarden1@chello.nl 

• Hotel ’t Wapen van Marion 

• Restaurant aan Zee

• Bed & Breakfast van Marion

• GoPromo Relatiegeschenken

• Eetcafé de Zon

• Paviljoen Stormvogel

• De Lange Muur

• Westvoornes Weidevlees Boerderij Assenberg

• VDH Corporate Finance

• Studio Glamour Parfumerie Zonnestudio & schoonheidssalon

• Du Buf Makelaardij BV

• Kempers & Koppenol Makelaardij

• Hugo Lens Optiek

• Van der Hoek Transport BV

• Ancor design keukens

• Aapart Project- en Woningstoffeerderij

• De Vreij Makelaardij

• Familie R. Vermeer

• Mondzorg Voorne

• Delta Horeca

• O.V.V. team 7 tegen 7 (vrijdagavond)

• O.V.V. team 5 

• Engino

• Restaurant Paviljoen de Duinrand

• Motel Oostvoorne

• Kolpa van der Hoek Makelaars (LET OP: wel 8 loten!!!)

• Tuinderij Vers BV

• Dhr N. van de Laar

• Matrix Design

• IQ Medical Ventures BV
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Ook op het gebied van donateurschap is veel veranderd. Waar vroeger O.V.V. veel donateurs had, is dit na 1981 

veranderd. In dat jaar werd de Club van 100 opgericht en stapten veel donateurs over naar deze nieuwe vereniging. 

De opzet van de Club van 100 was om de leden fl 100,-- te laten betalen. O.V.V. werd hiermee financieel ondersteund. 
Anno 2022 bestaat de Club van 100 nog steeds en ondersteunt het O.V.V. nog steeds. Verder werd O.V.V. ondersteund 

door giften van particulieren, maar met de introductie van reclame in het amateurvoetbal vanaf 1982 kon O.V.V. nu 

ook op andere manieren geld genereren. De eerste shirtsponsor was Slagerij van Beelen, waarna Hotel van Marion 25 

jaar het sponsorschap van de selectie heeft gedaan, ondersteund door andere firma’s. En ook jeugdteams kregen later 
shirtsponsoren. O.V.V. werkt nu met een kledingplan waaraan een aantal bedrijven hun naam heeft verbonden en als 

shirtsponsor optreedt. Ook werden in loop van de jaren steeds meer bordsponsoren gevonden. Verder waren er ook veel 

bedrijven die voor de reclame in de O.V.V.-er -het clubblad van O.V.V.- betaalden. Tegenwoordig wordt er reclame gemaakt 

via de borden rondom veld 1 en veld 2 en via de O.V.V.-website.

Hierboven wordt het clubblad genoemd. Vanaf de beginjaren heeft O.V.V. een clubblad, helaas zijn deze niet bewaard 

gebleven. De eerste clubbladen welke wel zijn bewaard, zijn exemplaren van ‘de Sluier’ het geheime clubblad van O.V.V., 

gemaakt vanaf eind 1945 tot half 1947. Daarna waren er met tussenpozen een aantal uitgaven in de jaren 50, verder 

de jaren 70 tot juli 2012. Hierna is er in 2013 en 2014 en een nieuwsbrief gemaakt welke op de website werd geplaatst. 

Tegenwoordig wordt nieuws via de website van O.V.V. verspreid, ook Facebook en Twitter zijn sociale media die gebruikt 

worden. Alleen de weekbrief met daarop uitslagen en de wedstrijdkalender wordt nog wekelijks dubbelzijdig afgedrukt. Deze 

is verkrijgbaar in de kantine van O.V.V..

Zoals hierboven aangegeven is O.V.V. druk bezig met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe accommodatie. 

Begonnen zonder accommodatie werd in 1930 de ‘Groene Keet’ door O.V.V. zelf gebouwd. Deze heeft tot 1965 

dienstgedaan, waarna deze is vervangen door een stenen gebouw. Dit werd ook weer door de O.V.V.-leden zelf gebouwd. 

Door de enorme aanloop van jeugd is in 2007 besloten om een aantal extra kleedkamers bij te bouwen aan het bestaande 

gebouw uit 1965. Door de tijd heen bleek dat dit gebouw steeds meer gebreken ging vertonen en ook niet meer aan de 

eisen van de tijd voldeed. In overleg met de gemeente is in 2019 besloten dat O.V.V. een nieuwe accommodatie mag gaan 

bouwen waarvan het ontwerp op deze tentoonstelling is te zien.

Wij hopen dat er nog veel lezers van deze presentatiegids de tentoonstelling in de Oudheidkamer Oostvoorne komen 

bekijken en zo de verjaardag van O.V.V. mee willen vieren van een springlevende 105-jarige. 

O.V.V. 105 JAAR,

de Oostvoornse Voetbal Vereniging is jarig

Op 15 september 2022 viert O.V.V. zijn 21e lustrum, het 105-jarig bestaan. 

Door de onzekerheid over de start van de nieuwbouw heeft het bestuur besloten dat deze viering samen zal vallen met de 

opening van de nieuwe accommodatie.

Om in 2022 het 105-jarig bestaan niet zomaar voorbij te laten gaan leek het O.V.V. een leuk idee om een kleine 

tentoonstelling in de ‘Oudheidkamer Oostvoorne’ te maken over de veranderingen binnen O.V.V. in 105 jaar.

In deze tentoonstelling zijn diverse documenten en attributen te bezichtigen, afkomstig uit het O.V.V.-archief, dat in 2002 

is opgericht. Dit archief is samengesteld uit (oude) foto’s en documenten welke op de zolder van de kantine terecht waren 

gekomen. Later is het aangevuld met giften van (oud) leden zoals medailles, kleding en andere zaken.

In de tentoonstelling is te zien wie de oprichters zijn, hoe een van de eerste elftallen er uit zag.

O.V.V. begon op het strand te voetballen met getrokken lijnen in het zand en na 1918 speelde het elftal aan de Zwartelaan 

waar we nog steeds voetballen. Een complex met eerst maar een grasveld, later uitgebreid naar twee grasvelden en in de 

jaren 70 kreeg O.V.V. zelfs de beschikking over drie grasvelden. Halverwege 2008 is het tweede veld vervangen voor een 

kunstgrasveld, zodat de trainingen ook bij slechte weersomstandigheden door kunnen gaan.

In 1917 was begonnen met een twintigtal leden; het ledental groeide gestaag en in 1923 had O.V.V. al 4 elftallen.

Anno 2022 schommelt het ledenaantal rond de 525 leden, spelende en rustende leden. 

De ledenadministratie gebeurde in 1917 handmatig via lijsten, de eerste nog bewaarde ledenlijsten zijn van 1932, en na 

de introductie van de computer is e.e.a. steeds meer gedigitaliseerd. O.V.V. maakt tegenwoordig gebruik van de Sportlink 

applicatie welke voor de KNVB in 2014 is ontwikkeld en welke door de Bond verplicht is gesteld om te gebruiken. In deze 

applicatie worden tegenwoordig ook de contributiebetalingen bijgehouden. Wat vroeger met de hand ging via lijsten en 

contributiekaartjes gaat nu ook digitaal. De leden die zich inspanden om de contributie op te halen en het geld afdroegen 

aan de penningmeester is verleden tijd. Nu gaat veel via automatische incasso en digitale overschrijving. Verder kunnen 

leden nu via de Voetbal.nl app op hun mobiele telefoon hun favoriete teams volgen. Ze kunnen dan zien wanneer er wordt 

gespeeld en wat de uitslag van een wedstrijd is.

Waar vroeger de spelerskaart het bewijs was dat een lid gerechtigd was te spelen, is men na 2000 overgestapt op de 

spelerspas. Na 2014 is deze vervangen voor de digitale spelerspas uit Sportlink. De scheidsrechter kan via de Voetbal.nl 

app de passen contoleren en goedkeuring geven dat de passen in orde zijn.



0181 485 624 
Stationsweg 39, Oostvoorne

Nijverheidsweg 17 | 3225 LL  Hellevoetsluis 
0181 322 269 | info@vdbergkeukens.nl
vdbergkeukens.nl

design
keukens
en meer.

keukens

apparatuur

accessoires 

restylen

montage

reparatie

service
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‘De jeugd heeft de toekomst!’, een gevleugelde uitspraak die ook 

zeker van toepassing is voor O.V.V.. Zo bestaat het eerste elftal 

hedendaags grotendeels uit jongens die uit de eigen jeugdopleiding zijn 

doorgestroomd. Zoals het hoort. Om ervoor te zorgen dat dat ook in de 

komende decennia nog het geval is, is het van belang dat er genoeg 

kwalitatief goede jeugdtrainers rondlopen in de opleiding. En dus is er 

werk aan de winkel… 

Een elftal trainers is dan ook begin 2021 begonnen aan de KNVB 

cursus ‘TC3-Jeugdtrainer’. Een acht weken durende opleiding die – door 

het coronavirus – uiteindelijk meer dan een jaar in beslag nam. Aangezien de animo 

vanuit O.V.V. dusdanig groot was, kon de cursus gegeven worden op het eigen sportcomplex aan de 

Zwartelaan. De fanatieke groep trainers – onder leiding van KNVB docent Alfred van Eeuwijk - gaf op maandagen trainingen 

aan diverse jeugdteams van O.V.V.. Een win-win situatie waarin de trainers van elkaar konden leren en tegelijkertijd 

kwalitatief goede trainingen verzorgden aan de aanwezige spelers. Daarnaast werd er uiteraard ook veel tijd en aandacht 

besteed aan de theorie over zowel de persoonlijke als voetballende ontwikkeling van jeugdspelers. 

Het resultaat mocht er uiteindelijk zijn, want alle trainers wisten hun diploma te behalen. Voor de meesten van hen was dat 

de eerste maar als we iedereen moeten geloven is dat voor velen van hen niet de laatste… Op naar de volgende! 

JEUGDTRAINERS O.V.V.

voltooien trainerscursus KNVB

WIST U DAT...
Na een aantal moeilijke jaren waarin het eerste selectie elftal van VV 

O.V.V. in de kelder van het amateurvoetbal (RVB) vertoefde en het 

voortbestaan van de vereniging ter discussie stond, besloten een aantal 

O.V.V.-ers met een groenwit hart een Club van Honderd op te richten. 

Een en ander in navolging van andere voetbalverenigingen.

Op 7 januari 1981 werd door Frits van Helden, Jaap van Beelen en 

Wim Boogert de Club van Honderd van VV O.V.V. opgericht met als 

doelstelling het eerste selectie elftal op een hoger niveau (KNVB) te 

laten spelen. 

Begin deze eeuw werd de Club van Honderd zich er steeds meer van bewust, dat 

ondersteuning van alleen het selectievoetbal niet meer van deze tijd is. De Club van Honderd heeft eigenlijk in het 

laatste decennium zijn focus al verbreed en is binnen VV O.V.V. steeds vaker het jeugdvoetbal financieel gaan steunen!

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de formule en doelstellingen van de Club van Honderd zijn heroverwogen. 

De Club van Honderd blijft een onafhankelijke vereniging binnen VV O.V.V. en biedt ondersteuning waarbij aan een aantal 

kerndoelstellingen moeten worden voldaan, te weten:

 1.Voetbal gerelateerd

 2.Collectief

 3.Prestatie bevorderend

Zo is er in het 41-jarig bestaan van de Club van Honderd veel veranderd. In het verleden was de focus veel op de 

selectie gericht, nu is de doelstelling verenigingsbreed zoals Pupil van de Week, tentenkamp, jaarlijks bijdrage O.V.V., 

jeugdtoernooien, etc.

Kunt u zich vinden in deze koerswijziging, dan kunt u ons steunen door lid te worden van de Club van Honderd 

voor € 55,00 per jaar. Heeft u of heb je interesse, dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld in de kantine bij 

Paul Erkens of via het inschrijfformulier op de website. 

Wij begroeten u graag als nieuw lid! 
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VRIJWILLIGERS ZIJN

de drijvende kracht achter O.V.V.

het waardevolle papiermillimeter ochtend werk

O.V.V. realiseert zich dat iedereen druk is en mensen weinig vrije tijd hebben. De O.V.V.–vrijwilligers zijn een uniek en 

onbetaalbaar goed. Iedere Vrijwilliger bij O.V.V. verdient een lintje. Van leiders, trainers, scheidsrechters, barmedewerkers, 

commissiekamerleden, toernooiorganisatoren, ochtendploegleden tot bestuursleden; iedere vrijwilliger verdient een groot 

compliment! Zonder deze vrijwilligers zou O.V.V. niet kunnen bestaan. Zij vormen de motor van onze vereniging. De ene 

vrijwilliger besteedt hier meer tijd aan dan de andere; geen probleem: Iedere vorm van inzet wordt gewaardeerd en op 

prijs gesteld! ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VERENIGING, ZONDER VERENIGING GEEN VOETBAL. Laten we ons dat wel 

realiseren. Samen vormen wij de vereniging! In deze rubriek geeft O.V.V. deze mensen een podium. 

Iedere ochtend om 08.00 uur gaat Jaap Houthuis richting het O.V.V.-terrein naar de containers van het oudpapier. ,,Karton 

en papier sorteren en het dusdanig opstapelen dat er zo veel mogelijk verwerkt kan worden en het hierdoor geen zooitje 

wordt bij de containers”. Dit vertelt de gepensioneerd oud-conciërge van het Maerlant College. ,,Henk Blok en Wim Moree 

zijn hierbij ook present, en om 09.30 uur ga ik dan meestal een bakkie doen bij Paul in de O.V.V.–kantine, waar ook diverse 

vrijwilligers van de ochtendploeg aanwezig zijn. In de middag komt gelukkig ook Berend Langhorst (oud-roeier) er bij die 

mij assisteert bij de verwerking van het oudpapier en karton. Samen zorgen we voor een opgeruimd en netjes geheel en 

bovendien levert het de vereniging nog een aardig centje op”. Berend vertelt, ,,We zijn natuurlijk blij dat best veel mensen 

het oudpapier en karton bij O.V.V. kwijt willen, maar af en toe is het echt een bende. Tegenwoordig sluiten we ook iets 

eerder de papiercontainer wegens vandalisme. Voetballende jeugd vindt het dan nodig om heel zo’n container overhoop 

te halen, waardoor wij dit weer moeten herstellen, maar gelukkig komt dit niet veel meer voor”. Jaap vult aan, ,,Over het 

algemeen zetten veel mensen uit Oostvoorne het papier en karton netjes weg, waarna wij het efficiënt sorteren zodat de 
container het meeste oplevert voor O.V.V.”. Via Wim Moree (voorzitter club van Honderd) ben ik het oudpapier ingerold”, 

lacht Jaap. ,,Hij vroeg of ik wat tijd over had om te assisteren bij de containers”. Dat wilde Jaap wel. Jaap is ook een echte 

O.V.V.–er. Tot op hoge leeftijd in allerlei elftallen gevoetbald en is ook vaste gast op de klaverjasavonden in de O.V.V.–

kantine. ,,Je staat er niet zo bij stil, dat het vrijwilligerswerk dat je doet dankbaar is en als je ziet dat je andere mensen blij 

kunt maken als vrijwilliger, geeft dit jou ook een goed gevoel!”. De vereniging is erg blij met deze KANJERS, dit verdient veel 

respect, maar ook onze waardering! DANK aan Jaap, Wim, Berend en Henk!

O.V.V. vindt het inzamelen van oudpapier ‘erg waardevol’ en zijn de opbrengsten een welkome financiële aanvulling op de 
kas van de vereniging. Hoeveel de vereniging krijgt voor het oudpapier en karton 

hangt sterk af van de dagprijs, maar het levert O.V.V. best veel geld op! 

LEVER DAAROM UW OUDPAPIER EN KARTON IN BIJ DE CONTAINERS OP HET 

O.V.V.-TERREIN! 

Iedere zaterdag ochtend rond 07.00 uur zijn er al vrijwilligers druk in de weer om de jeugd te kunnen laten voetballen. 

Nadat de veldindeling bekend is gemaakt door Simone Verweel, gaan Rinus Riegman en Ab van der Bor aan het werk om de 

velden te verdelen. ,,Alles wordt tot op de millimeter uitgezet en opgemeten“, verteld Rinus. ,,Jeugd onder 8, 9 en 10 speelt 

op een kwart veld. Wij zetten deze veldjes uit. Ikzelf ga met een meetlint aan de slag, waarna Ab het afzet met pylonnen. 

Hetzelfde ritueel herhaalt zich met de veldjes voor de jeugd onder de 11 en 12 jaar, die op een half veld spelen. Tevens 

zetten wij de doelen op de juiste plaats, waar wij een speciale kar voor hebben. De voetbalpotjes die op deze speciale 

veldjes worden gespeeld beginnen meestal om 08.30 uur en zijn rond de klok van 11.00 uur ten einde. Na 11.00 uur 

zorgen wij ervoor dat alles netjes wordt opgeruimd zodat de velden weer beschikbaar komen voor de oudere jeugd”. O.V.V. 

is erg blij met deze TOPPERS. Hierdoor kan de jongste jeugd het voetbal spelen waar de KNVB om gevraagd heeft en heeft 

uw zoon of dochter een hoop plezier en de kans om te spelen tegen hun leeftijdgenootjes op het veld. Dank aan Rinus en 

Ab!
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ALGEMENE INFORMATIE VOETBALVERENIGING O.V.V.

Oostvoornse Voetbal Vereniging 

Bezoekadres Terrein 

  

Telefoon   

 

Website 

E-Mail 

 

Postadres  

Opgericht 15 september 1917 

 

Zwartelaan 10   

3233 AX Oostvoorne 

 

0181-482215/485704 

 

www.ovv-oostvoorne.nl 

vv-ovv@hetnet.nl 

info@ovv-oostvoorne.nl 

Postbus 428   

3233 ZJ Oostvoorne

BESTUUR

Voorzitter

   

Vice voorzitter/secretaris

Penningmeester

 

Lid vrijwilligers/evenementen

  

 

Lid Sponsorcommissie

Lid Voetbaltechnische Zaken

 

Lid Jeugdzaken

 

Lid Facilitaire Zaken

Andries Schouten

voorzitter@ovv-oostvoorne.nl 

 

Jan Zoetemeijer 

secretaris@ovv-oostvoorne.nl 

 

Roy Stolk

penningmeester@ovv-oostvoorne.nl 

 

Marceline van den Berg

vrijwilligers@ovv-oostvoorne.nl 

 

Martin Hagers

sponsoring@ovv-oostvoorne.nl 

 

Jan Rosenthal

vtcvoorzitter.ovv@gmail.com 

 

Simone Verweel

Jeugdzaken@ovv-oostvoorne.nl 

 

Vacature
facilitair@ovv-oostvoorne.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT EN COMMISSIEKAMER

Wedstrijdsecretariaat en 

scheidsrechters indeling

Bezetting commissiekamer

Opleiding scheidsrechters

Simone Verweel

wedstrijdsecretaris@ovv-oostvoorne.nl 

Simone Verweel, Lianne Nauman 

Vacature
scheidsrechters@ovv-oostvoorne.nl

COMMISSIE SPORTIVITEIT EN RESPECT

Voorzitter 

 

Leden 

Hans van der Hoek

sportiviteit-respect@ovv-oostvoorne.nl 

Piet Riedijk

sportiviteit-respect@ovv-oostvoorne.nl 

 

Andries Schouten 

sportiviteit-respect@ovv-oostvoorne.nl 

 

Vacature

SPONSORCOMMISSIE

Voorzitter

 

Lid

Martin Hagers

martin-sponsoring@ovv-oostvoorne.nl 

Lieselot Bouwhuis 
lieselot-sponsoring@ovv-oostvoorne.nl

KANTINECOMMISSIE

Coördinator Paul Erkens

kantine@ovv-oostvoorne.nl

CLUB VAN 100

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

 

Lid

Wim Moree 

clubvan100@ovv-oostvoorne.nl 

Ed van Reek

clubvan100@ovv-oostvoorne.nl 

Robert Versluijs

clubvan100@ovv-oostvoorne.nl 

Edith van Oudenaarden
clubvan100@ovv-oostvoorne.nl

Paul Erkens

DIVERSEN

KNVB Consul

Ledenadministratie/Archief

 

Inplannen vrijwilligers bardienst

 

Vrijwilliger ondersteunen bestuur 

Beheer website

 

Applicatiebeheerder 

 

 

Materiaal/Kleding 

 

 

Medische verzorging alle teams

Marco Blok 

Jan Zoetemeijer

secretaris@ovv-oostvoorne.nl 

Ellen van der Maas

bardienst@ovv-oostvoorne.nl 

Annemieke Willemse

liefenleed@ovv-oostvoorne.nl 

 

Bas Krijgsman

webmaster@ovv-oostvoorne.nl 

Danny Langbroek 

helpdesk@ovv-oostvoorne.nl 

 

Rob de Jong 

materiaal@ovv-oostvoorne.nl 

 

Ad Erkamp 
verzorging@ovv-oostvoorne.nl

Mateco

Miko

Motel Oostvoorne (Murphy’s Station)

Nauman van der Starre Advocaten

Neelevat Maasvlakte

Partners in Finance

Paviljoen Stormvogel

PingProperties

Plant One

Prodelta

Rabobank

Restaurant Eus

Rijwielhandel Roskam

Shell Moerman

Textiel Service Rijnmond B.V.

Total Clean

TPF groep

Transportbedrijf van der Hoek

Truijers Vastgoed

Tuincentrum Voorne

Tuinderij Vers

UWT

Van der Breggen Oostvoorne

van der Most Transport

Van Ravens Makelaardij

VHC Horeca Centrum Zuid West

Vloersch

VZG Maassluis

Zeevishandel J. Graaf

Elincom Electronics

ERN Software

Esso Tramdijk Ferry Baas

Extran

Farm Frites

Garagebedrijf W. van Trigt

Garagebedrijf van der Spuij en Zn

GoPromo Relatiegeschenken

GTO group

Hairstyliste Sandra

HB truckwash

Helgo Precisie B.V.

Henk en Janie van der Blom

Hugo Lens Optiek

HDW Nederland

ING

Intratuin Rhoon

Jansen Glashandel

J. de Jonge Technical Services

Jupiler

Kempers & Koppenol Makelaardij

KEN Investment

Keurslager Wageveld

KG Transport Holland B.V.

Klaverjasvereniging O.V.V.

Klein Recycling

Kolpa van der Hoek Makelaars

Kramer Groep

Kreko

Loonbedrijf Poldervaart

Aapart vloeren

Admint

AH Oostvoorne

Anytime Fitness

A-team autodemontage

Autocenter Oostvoorne

Automobielbedrijf Honda J. van Dijk

Autorijschool Letaba

BDP Netherlands

Bella Roma

Ben Noordermeer Biokwekerij

Bistro De Landbouw

BP Raffinaderij Rotterdam
Bloemenhandel Dick Hagestein

Breezze

Cafe Restaurant Centraal

Cafetaria ‘t Hof

Cafetaria Oostvoorne

Specialiteiten Restaurant De Lange Muur

Chiropractie Rhoon

Club van 100

Coca Cola

Coneco Building

COOP

Delta Heat Services

De Vreij Makelaardij

Dick Klok Cultuurtechniek

Du Buf Makelaardij

Engino

Elektro Vermeulen



Integrating know-howIntegrating know-how
Uw innovatieve partner in techniek

group

KEN group  | Oud-Beijerland - T +31 (0)186 - 642 444 | Heteren - T +31 (0)26 - 4723 344 | E info@ken.nl  www.ken.nl

WENST

VEEL SUCCES

DIT SEIZOEN!

KEN engineering KEN construction KEN repair


