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Beste voetballiefhebber, 

Allereerst gefeliciteerd met het kampioenschap van OVV 1! Een mooie start in de zaterdagcompetitie en een prachtig slot van 
het jubileumjaar.  Aan mij, als nieuwe wethouder van sport van de gemeente Westvoorne de eer een woord te schrijven voor de 
presentatiegids 2018-2019 van OVV. Dat doe ik graag!

Eerst nog even terugkijken op dat bijzondere jubileumjaar, het 100-jarig bestaan van OVV. Op de kamer van de burgemeester ligt 
het prachtige bewijs van 100 jaar OVV, het jubileumboek  staat vol met foto’s en verhalen. Over de eerste wedstrijden van OVV 
op het strand, de eerste steenlegging van het huidige clubgebouw in 1964, het lang gewenste kampioenschap van OVV 1 in het 
seizoen 2015-2016 en nog heel veel meer. In 100 jaar is OVV uitgegroeid tot een gezonde vereniging met vijf seniorenteams, maar 
liefst 22 jeugdteams en heel veel betrokken vrijwilligers. De kroon op het jubileum was de uitreiking van de Koninklijke Erepenning 
tijdens de jubileumreceptie in september 2017. Deze onderscheiding is een blijk van respect en waardering van Zijn Majesteit de 
Koning voor het 100-jarige OVV.  

Een tijdje terug las ik een stuk op Voetbal Rotterdam over de ‘werkploeg’ van OVV. Fantastisch om te lezen hoe deze mensen zich 
inzetten voor de club, net als de andere meer dan 100 vrijwilligers die OVV maken tot de vereniging die zij is. Hun betrokkenheid 
en inzet is onmisbaar, zonder hen zou OVV niet kunnen bestaan. Maar ook de jeugd van OVV laat van zich horen! Daan uit de C1 
wilde heel graag een pannaveldje, zodat hij ook op zondag kon voetballen met zijn vriendjes. Een mooi initiatief van Daan en ik 
blij dat het veldje er is gekomen. Het is een goed voorbeeld van hoe ideeën van inwoners met ondersteuning van de gemeente 
kunnen uitgroeien tot in dit geval een mooi pannaveld waar de jeugd, ook als de club gesloten is lekker kan voetballen. 
  
Het is belangrijk dat alle leden van OVV zich thuis voelen op het terrein van OVV. De accommodatie van de club speelt daarin een 
belangrijk rol. De kantine en kleedkamers voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom kijkt de gemeente in nauwe 
samenwerking met OVV naar de mogelijkheden om het verenigingsgebouw gedeeltelijk of geheel nieuw te bouwen of te renoveren. 
Het doel is in ieder geval in 2019 een moderne accommodatie te realiseren waar alle OVV’ers met plezier en trots gebruik van 
kunnen maken. 
 
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 VOORZITTER OVVVOORWOORD WETHOUDER VAN SPORT
OVV kijkt terug op een bijzonder jaar. Niet alleen vierde OVV haar 100 jarig jubileum, maar 
daarnaast voetbalde OVV met haar 1e team voor het eerst in een zaterdagcompetitie, waar 
direct het 1e kampioenschap op de zaterdag kon worden bijgeschreven. 
In september 2017 was het dan zover. Na een grondige voorbereiding, stond OVV uitgebreid 
stil bij het behalen van een bijzondere mijlpaal, het 100 jarig jubileum. Gedurende een 
heel weekend waren voor jong en oud vele activiteiten georganiseerd. Een officiële 
receptie, sport en spel activiteiten, een spetterend feest, een goed bezochte reünie,  
een wedstrijd tegen de oud profs van Sparta, een schitterend 100 jarig jubileumboek en 
zelfs een koninklijke erepenning. Het was een geweldig weekend, waar OVV met trots op 
terug kijkt.  

Het starten in een zaterdagcompetitie was nog een lastige beslissing. Na 99 jaar haar 
wedstrijden op zondag gespeeld te hebben, is een beslissing om in het jubileumjaar naar 
de zaterdag over te stappen, best een gevoelige beslissing. Maar; met trots terug kijken 
op het verleden, gaat ook hand in hand met het omarmen van de toekomst. En duidelijk 
was wel dat de toekomst voor OVV, wat betreft senioren prestatievoetbal, op de zaterdag 
lag. Geëindigd als 1e klasser op de zondag, waren we het aan onze stand verplicht om bovenin 
mee te doen in de 4e klasse zaterdag. Doelstelling was dan ook niets minder dan het behalen van 
het kampioenschap en door te stappen naar de 3e klasse. Natuurlijk was het wennen voor de spelers, maar ook het team had 
zich duidelijk als doel gesteld zich te laten gelden in de 4e klasse zaterdag en te laten zien dat de ambitie duidelijk op een hoger 
niveau ligt. Met een ongeslagen status en een ongekend positief doelsaldo werd het seizoen afgesloten met een zeer verdiend 
kampioenschap en kon er vooruit worden gekeken naar de 3e klasse.  

Het nieuwe seizoen begint nagenoeg met een ongewijzigde selectie. De goede sfeer in de groep, uiteraard geholpen door een 
schitterend verlopen vorig seizoen, hield de selectie bijeen en werd verder versterkt door de terugkomst van o.a. enkele oud OVV 
spelers, die terug keerde op het oude nest. Ook dit seizoen verwacht OVV bovenin mee te doen. In het voorseizoen werden enkele 
prima resultaten neergezet, wat de verwachtingen verder aanscherpte.  

De overstap naar de zaterdag zorgde er verder voor dat veel A spelers, nu wel blijven voetballen bij OVV. Met name deze jonge 
spelers waren minder enthousiast om op zondag te gaan voetballen. Maar met de overstap naar de zaterdag, willen ook deze 
spelers nu voor hun kansen gaan. Komend seizoen zullen er dan ook 3 prestatieteams aan hun competitie beginnen. Dit is 
uiteraard een ontwikkeling die binnen OVV met gejuich wordt ontvangen. 

Ik sluit af met woorden van dank richting alle vrijwilligers en sponsoren van OVV. Zonder jullie hulp en ondersteuning wordt er niet 
gevoetbald bij OVV. Geweldig dat we weer op jullie inzet en betrokkenheid mogen rekenen.
Namens het bestuur van OVV, wens ik iedereen een zeer sportief seizoen toe.  

Andries Schouten
Voorzitter OVV 

Wat een bijzonder jaar was het
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ROB VUIK, TRAINER OVV1
Beste Lezers, 

Seizoen 2017/2018,het eerste seizoen op zaterdag! 

Na een moeizame start, waarin de 1e periode niet geheel vlekkeloos verliep, ging het de 2e periode al een stuk beter en 
uiteindelijk de rest van het seizoen nog beter wat resulteerde in het behalen van het kampioenschap in de 4e klasse. 

Sterker nog Ongeslagen Kampioen! 

Ondanks dat iedereen er van overtuigd dat we dit zeker konden gaan halen, moest het ook nog maar gedaan worden, en 
inderdaad is dat gelukt. 

Ook hebben we dit seizoen wat “jongere” spelers de kans gegeven om aansluiting bij de selectie te krijgen en uiteindelijk te 
kunnen gaan voor een plekje in het 1e elftal, wat tenslotte het doel van OVV is, om meer met “eigen” jeugd en spelers en spelers 
vanuit de regio te gaan werken. 

Helaas is het ons 2e elftal niet gelukt om te promoveren, maar daar gaan we zeker dit seizoen aan werken om van het dit elftal 
ook een stabiel team te maken. 

En nu gaan we vooruit kijken op een nieuw seizoen in de 3e klasse, voor mij alweer het 4e!
Hierin natuurlijk weer de nodige derby’s, maar ook een heel ander niveau dan de 4e klasse.
Dit word natuurlijk weer een mooie uitdaging met een selectie die redelijk intact is gebleven en waar ook zeker de jongere spelers 
weer een kans krijgen om aan te sluiten!
Dit seizoen hebben we mede daardoor ook een selectie van +/- 50 man. 

Ook komend seizoen willen we wederom meedoen voor de prijzen om zo de doelstelling van OVV te realiseren.
De selectie, waarin weinig verandering heeft plaats gevonden ,is een “eenheid”, wat een belangrijk aspect is om succes mee te 
behalen.

De Technische Staf is nagenoeg intact gebleven en heeft er zelfs mensen bij gekregen.
Daan v/d Beek is gestopt met keepen en neemt de taak van keeperstrainer op zich.
Het 2e elftal en krijgt assistentie van Riam Scheaffer en als leider Thimo Visser die beide (voorlopig) gestopt zijn als voetballer.

Wij zijn er klaar voor, dus op naar een hopelijk succesvol seizoen 2018/2019!!

Met Sportieve Groet,

Rob Vuik

Autobedrijf Jan van Dijk is al jarenlang een vertrouwd
gezicht op Voorne-Putten en hét adres voor Honda. In de
royale showroom vind je zowel nieuwe als gebruikte auto’s.
Wij zijn aangesloten bij James Autoservice en verzorgen het
onderhoud en reparatie van alle merken in onze moderne
werkplaats. Afspraak is afspraak en service staat bij ons
voorop!

• Honda dealer • Verkoop alle merken nieuw en occasions
• James Autoservice voor onderhoud en reparatie alle merken
• Bandenservice • Schade reparatie • Trekhaakcentrum
• GlasGarage voor voorruitreparatie en -vervanging • APK keuring

Seggelant-Zuid 8 | Brielle | T 0181 413777 | www.janvandijk.nl

Meer dan
auto’s!

ONDERHOUD EN REPARATIE.
JAMES AUTOSERVCE

Wij verzorgen het onderhoud en
verrichten alle reparaties, zoals
banden, ruiten en APK.
Kom langs en ontdek onze service
op het vertrouwde adres in Brielle.

Buitengewoon goed!

HOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCE

Eemhavenweg 123, Rotterdam
Phone: +31 10 429 18 00 
Direct contact: Ad van Hoff
+31 65 24 73 202
E-mail: sales@progecoholland.nl
Internet: www.progecoholland.comTHE DEPOT NETWORK

Worldwide container services

• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modifi cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers

CONTAINERS FOR SALE!

PROGECO
HOLLAND

progeco0218-adv-ovv.indd   1 19-08-13   16:33

HARTEL

S H I P P I N G
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MARCEL LANGEVELD, TRAINER OVV2
Nieuw Seizoen! 

 
Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur. Toch is het goed om even 

terug te kijken naar het afgelopen seizoen. Aan het begin van het afgelopen 
seizoen waren er doelstellingen bepaald. 
1 van die doelstelling was kampioen worden met het 2de elftal. Dit is 
helaas niet gelukt, wij waren heel dichtbij en zijn uiteindelijk 2de geworden 
achter kampioen Abbenbroek. 
Er zijn in het afgelopen seizoen dingen geweest die goed zijn verlopen en 
sommige wat minder goede en van de mindere maar ook van de goede 
dingen moeten we leren en meenemen in het nieuwe seizoen. Deze groep 
heeft laten zien in oefenwedstrijden tegen tegenstanders die veel hoger 
speelde behoorlijk tot goed mee te kunnen en positieve resultaten hebben 

behaald.
Het jammere is dat wij dat niet altijd goed hebben weten om te zetten in de 

competitie.
Gelukkig is de sfeer in deze groep altijd goed geweest en altijd goed gebleven. 

Dit vind ik een compliment waard, dus bij deze. Er is altijd hard gewerkt door 
iedereen en ik hoop dat iedereen dit weer kan opbrengen in het nieuwe seizoen.

In het nieuwe seizoen zal Riam Schaeffer de rol van assistent-trainer in gaan vullen. Riam 
heeft vorig seizoen nog gespeeld in het tweede elftal en heeft als trainer al ervaring opgedaan door de JO17-1 te trainen en blijft 
gelukkig behouden voor de club. Leider Marc kon zijn rol als leider niet meer combineren met zijn werk. Thimo Vissers is bereid 
gevonden om de rol van Marc overnemen. Thimo was ook actief speler in het afgelopen seizoen, maar een knieblessure houdt 
hem aan de kant dit seizoen. Ik ben blij dat Thimo dit gaat oppakken en ook hij behouden blijft voor de club.
Ook dit jaar komen er jeugdspelers door naar de selectie. De wens van OVV was om als het kan met eigen OVV-jongens te spelen 
in de hoogste selectie elftallen. Deze wens kan ook in het nieuwe seizoen ingevuld worden omdat er weer talentvolle spelers 
overkomen uit de JO19-01.
Het is OVV gelukt om een 3de elftal op de been te krijgen. Hierdoor zal de concurrentie ook bij het 2de elftal toe gaan nemen, wat 
alleen maar goed is voor de ontwikkeling van spelers. Wat voor sommige spelers nieuw zal zijn, is hard gaan werken vanuit een 
teleurstelling en de trainers overtuigen dat zij het niet goed hebben gezien bij het maken van een keuze.

Wat betreft onze doelstelling voor het nieuwe seizoen is het vrij eenvoudig, wij willen kampioen worden en de overstap maken naar 
de reserve 3de klasse. Dit is voor de ontwikkeling van dit team beter en is ook belangrijk om de aansluiting met het 1ste elftal niet 
kwijt te raken. 
Wij moeten niet uit het oog verliezen dat dit team een opleidingselftal/ springplank moet zijn voor jongens die misschien in de 
toekomst het 1ste elftal kunnen halen. 

Ik ben blij dat het nieuwe seizoen weer gaat beginnen en kijk uit naar de samenwerking met de vernieuwde begeleiding bij de 
selectie en spelersgroep. 

Marcel Langeveld

De start is gemaakt in de maand november 2017 tijdens de 
Nationale Sport Vakbeurs  in de Evenementenhal Gorinchem. 
Tijdens een bezoek aan deze beurs zijn de bestuursleden/leden 
van de sponsorcommissie van de VV O.V.V. door de organisatie 
van ‘De Vriendenloterij’ enthousiast gemaakt om mee te doen 
aan de Nationale Belmaanden 2018. 

Het is  meer dan de moeite waard om mee te doen aan deze  
Nationale Belmaanden, want:
- DE HELFT VAN DE AANGESCHAFTE LOTPRIJS GAAT DIRECT 
NAAR OVV. 

- ALS DEELNEMER VAN DE VRIENDENLOTERIJ MAAKT U 
MAANDELIJKS KANS OP FANTASTISCHE PRIJZEN. 

- DE VRIENDENLOTERIJ KEERT TIJDENS DE NATIONALE 
BELMAANDEN EXTRA GELDBEDRAGEN UIT AAN DIE 5 CLUBS 
DIE DE MEESTE LOTEN HEBBEN VERKOCHT. 

Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs 
en vereningingen vanuit de NATIONALE BELMAANDEN 2018 
genereren.  
 
DE VRIENDENLOTERIJ is een organisatie zonder winstoogmerk, 
opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede 
doelen. DE VRIENDENLOTERIJ steunt goede doelen die zich 
richten op gezondheid en welzijn. Op dit moment steunt 
de VRIENDENLOTERIJ 48 landelijke doelen en ruim 3.300 
clubs, verenigingen en stichtingen. Door samen acties te 
organiseren kunnen goede doelen en verenigingen samen met 
de VRIENDENLOTERIJ structureel hun inkomsten verhogen. Kijk 
voor meer informatie op www.vriendenloterij.nl 
 

OVV OOSTVOORNE WEET INTUSSEN WAT SCOREN IS!
Advertentie

Op  donderdagavond 18 Januari 2018 hebben 10 
vrijwilligers mee gedaan met de belactie avond voor OVV 
Oostvoorne in samenwerking met de Vriendenloterij. 
Het OVV belteam bestond uit Annemiek Willemse, Anita 
Vuik, Johan van Oudenaarden, Rita van de Bor, Bram 
Smoor, Edith van Oudenaarden,  Simone Verweel, Lydia 
van Oudenaarden, Lieselot Bouwhuis en Elma van Geest.                                                                                                                                
Het is een groot succes geworden. Aan het einde van de avond 
is er een score bereikt van 67 verkochte loten! Indien men met 
ieder verkocht lot een jaar lang blijft meespelen levert dit O.V.V. 
een prachtig bedrag op. OVV Oostvoorne wil met deze actie 
graag de inrichting van de nieuwe kantine bekostigen! 

In de maand april 2018 was er voor OVV Oostvoorne van de 
Vriendenloterij een grote verrassing! OVV Oostvoorne was/
is één van de succesvolste deelnemers (5de plaats) aan de 
Nationale Belmaanden van Januari 2018 en ontvangt eenmalig 
een prachtige extra bijdrage/bonus. De actie is een initiatief 
van de Vriendenloterij om clubs en vereningingen in Nederland 
op een sympathieke en structurele manier financieel te 
ondersteunen. 
 
In het seizoen 2018/2019 gaat VV O.V.V. vast en zeker weer 
een Belavond organiseren om mensen enthousiast te maken 
om deel  te nemen/mee te spelen in de Vriendenloterij voor 
OVV Oostvoorne. 

WILT U NU AL MEESPELEN VOOR OVV Oostvoorne, dan 
moet u zelf telefonisch 0900-3001400 contact opnemen. 
Vriendenloterij is op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar of 
kijk op www.vriendenloterij.nl 
 
Johan van Oudenaarden

Achterste rij van links naar rechts: Bram Smoor, Anita Vuik, Johan van Oudenaarden, Lydia 
van Oudenaarden, Edith van Oudenaarden, Lieselot Bouwhuis 
Voorste rij van links naar rechts: Rita van de Bor, Annemiek Willemse, Elma van Geest 
Op foto ontbreekt: Simone Verweel

http://www.vriendenloterij.nl/
http://www.vriendenloterij.nl
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NIEUWE SPELERS BIJ OVV

Naam: Lars de Jong
Geboren: 6-12-1999
Partner: Lieve vriendin Sophie
Studie: Maritieme techniek 
Hobby’s: Voetballen en een biertje drinken 
met vrienden
Positie: middenvelder 

Naam: Derk Mooijaart
Geboren : 20-06-1997 in Barendrecht
Partner: singel
Studie: HBO logistics management op de Hogeschool 
Rotterdam
Positie: links achter
Doelstelling: het veroveren van een basisplek bij 1 
en kampioen worden in de 3e klasse

Doelstelling voor dit seizoen: Basisspeler worden in het 
tweede. 
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: Ovv zelf
Carrière als speler: Begonnen in de e6 bij ovv 
Hoogte- en dieptepunten uit eigen carrière: Hoogtepunt 
kampioen met de jo-o19.  Dieptepunt veel last gehad van 
kramp tijdens wedstrijden.

Kampioenskanidaat bij OVV1: OVV 1
Kampioenskanidaat bij OW2: Spijkenisse 3 of 
OVV 2
Carrière: OW jeugd - Brielle 2 (2 jaar) - OW 
senioren
Hoogte punt carrière: promoveren naar de 
hoofdklasse met Brielle 2
Dieptepunt: degraderen met OVV A1

Naam: Wouter Besters
Geboren: 23-04-1987
Partner: Ja, samenwonend
Beroep/studie: Ondernemer
Hobby’s: voetbal, wintersport
Positie: spits
Doelstelling voor dit seizoen: top 3 met 
OVV 1, veel plezier en blessurevrij voetballen 
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: 
Rijnmond Hoogvliet

Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, 
Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis, OVV
Hoogtepunten: Winnen Rijnmond Cup met Nieuwenhoorn 
en de kampioenschappen met Hellevoetsluis.  
Dieptepunten: te veel blessures vooral bij Nieuwenhoorn.
Wat ik nog wil zeggen: Ik vind het super hoe ik ben 
ontvangen binnen de selectie en de club. Hopelijk komen 
veel supporters ons aanmoedigen dit seizoen tijdens de 
thuiswedstrijden. 

Naam: Stefan Johannes Dekker 
Geboren: 24-10-1999 
Beroep/studie: Technische bedrijfskunde HR 
Hobby’s: Voetbal en Judo 
Positie: Verdediger 
Doelstelling voor dit seizoen: Aan mezelf 
werken en hopelijk volgend jaar proberen in het 
2e elftal te komen. 
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: 
Dit jaar zal OVV 1 zelf kampioen worden, ik 
ben toch bang dat het hierna moeilijker gaat 
worden ze. 
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: 
Geen idee, ik hoop dat OVV 2 zich dit jaar in 
het bovenste gedeelte van de ranglijst kan 
handhaven.  
Carrière als speler: Ik ben behoorlijk laat 
begonnen met voetballen. Ik heb wel ieder jaar 
veel stappen gemaakt. Ik heb me nooit laten 
afschrikken door omstandigheden en ik heb 

steeds alle kansen gegrepen om hoger te voetballen. 
Hoogte- en dieptepunten uit eigen carrière: Hoogte punt 
kwa plezier was het seizoen 15/16. We werden kampioen 
met een elftal dat goed speelde als team! Ik ben zelfs van 
mening dat we beter waren als de A1 in dat jaar.  
Mijn hoogtepunt kwa voetbal was vorig jaar. Ik heb toen door 
wat geluk en doorzettingsvermogen een kans gekregen om veel 
met de A1 mee te spelen. Ik heb super veel geleerd van het 
voetballen in de 1ste klasse en ik ben daar met name Dennis 
van der Pol wel dankbaar voor.  
Een absoluut dieptepunt was denk ik dat mijn team werd 
opgeheven 2 jaar geleden. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb 
niet opgegeven en ben er uiteindelijk weer een stapje hoger 
door gekomen. 
Wat ik nog wil zeggen: Het verhaal hierboven klinkt allicht 
voor een amateur wel heel serieus maar dit is zoals ik het 
beleef. Ik vind het leuk om zo hoog mogelijk te voetballen en 
elke keer weer iets nieuws te leren en te bereiken. Ik hoop dat 
ik volgend jaar of komende jaren een keer een stap naar 2 kan 
maken en vervolgens zal ik wel zien waar het schip strand. 

Naam: Yannick O’Callaghan 
Geboren: 27-01-01 
Partner: vriendin 
Beroep/studie: vwo 5 Jacob van Liesveldt  
Hobby’s: Voetbal  
Positie: centraal verdediger  
Doelstelling voor dit seizoen: basisplek eerste  
Kampioenskandidaat afdeling OVV1:  OVV 1  

Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV 2 
Carrière als speler: nieuwenhoorn tot de D van 
D tot B bij spijkenisse en nu senioren ovv  
Hoogte- en dieptepunten uit eigen carrière: 
heb niet echt hoogte of diepte punten gehad in 
mijn carriere 

Naam: Job Pieterson
Geboren: Voorburg
Beroep/studie: International Business 
Administration op de Erasmus Universiteit
Hobby’s: Uitgaan met mijn vrienden en voetbal 
natuurlijk.
Positie: Doelman/Keeper
Doelstelling voor dit seizoen: Promotie
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: 
Rijnmond Hoogvliet, Rhoon, Binnenmaas en OVV1

Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV2
Carrière als speler: Tonegido, Forum Sport, Ado den 
Haag, OVV, Brielle, OVV
Hoogte- en dieptepunten: Hoogtepunt was het 
winnen van de knvb-beker voor district west met 
Brielle B1. Dieptepunt was vorig seizoen bankzitten bij 
Brielle 2.
Wat ik nog wil zeggen: Ik hoop er een mooi en 
sportief seizoen van te maken en mijn steentje bij te 
dragen bij de promotie van OVV naar de 2e klasse. 

Naam: Jurriaan Soeters
Geboren: 01-02-1999
Partner: nee
Beroep/studie: junioraccount manager 
Hobby’s: voetbal en socializen 
Positie: aanval 

Naam: Maikel Hagers
Geboren: 22 01 1999
Studie: Manager havenlogistiek
Hobby’s: Voetballen
Positie: Centrale Verdediger
Doelstelling voor dit seizoen: Top 6
Kampioenskandidaat afdeling OVV 1: 
OVV 1

Naam: Lennart Mooijaart
Geboren: 15-04-1999
Beroep/studie: HBO Accountancy student
Hobby’s: Voetbal en fitness
Doelstelling voor dit seizoen: Mijn doelstelling 
voor dit seizoen is om een vaste waarde te worden 
in OVV2
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: OVV1 
wordt natuurlijk kampioen
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV2 

Naam: Boy Stolk
Geboren: 07/11/2000
Beroep/studie: studie: stuurman waterbouw
Hobby’s: voetballen, met vrienden wat leuks 
doen
Positie: doelman
Doelstelling voor dit seizoen: een goed 
seizoen keepen.

Kampioenskandidaat afdeling OVV1: OVV 1
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV 2
Carrière als speler: ik ben altijd keeper geweest, en 
heb nog 2 jaar bij vv Brielle gevoetbald
Hoogtepunt: in de F1 kampioen geworden. 
Dieptepunt: de knie blessure, die ik heb opgelopen 
afgelopen jaar.

wordt natuurlijk ook kampioen
Carrière als speler: Ik ben begonnen als F-speler van 
OVV en ik kom nu uit als selectiespeler voor de senioren
Hoogte- en dieptepunten: Het hoogtepunt uit mijn 
carrière is om te kunnen spelen als selectiespeler voor 
de senioren. Het dieptepunt uit mijn carrière was mijn 
gebroken enkel van vorige seizoen
Wat ik nog wil zeggen: Ik wil nog zeggen dat ik veel zin 
heb in het nieuwe seizoen en dat ik mijzelf hoop verder te 
kunnen ontwikkelen

Doelstelling voor dit seizoen: handhaving 3e klasse
Carrière als speler: sinds dat ik 5 ben voetbal ik bij ovv 
Hoogtepunt: ongeslagen kampioen met de A1.  
Dieptepunt: dat ik naar de B2 ging en al mijn vrienden 
naar de B1 

Naam:Julian Stolk
Geboren: 28 Juli1999
Partner: ben niet getrouwd maar heb 
wel een vriendin die heet Florentijn ;)
Studie: hbo-verpleegkunde
Hobby’s: PlayStation , voetballen en 
gezellig met vrienden uitgaan of iets 
eten.
Positie: Middenvelder
Doelstelling voor dit seizoen: Zoveel 
mogelijk minuten maken in het i.e en 

voor het kampioenschap gaan.
Kampioenskandidaat OVV 1: Ja we hebben een sterke ploeg 
en hebben goed kans op het kampioenschap
Carrière als speler: ln de jeugd heb ik bij Nieuwenhoorn , svV 
en spartaan’20 gespeeld.
Hoogtepunten van carrière: ik heb in de jeugd alleen maar 
divisie gespeeld en 2x de Rijnmond cup gewonnen. Verder heb 
ik afgelopen jaar 2 scholarships aangeboden gekregen om in 
Amerika te voetballen in combinatie met school op een college 
en een University.
Wat ik nog wil zeggen: Dit seizoen gaan we lekker naar de 2e 
klasse!

Kampioenskandidaat afdeling OVV 2: OVV 2
Carriere als speler: vanaf mijn 5e jaar bij OVV
Hoogtepunt: Kampioen C1 naar de hoofdklasse 
gepromoveerd
Dieptepunt: lange enkel blessure
Wat ik nog wil zeggen: Laten we er een sportief en 
leerzaam seizoen van maken.
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DE VOETBALSTORY VAN, 

Rinie Baas is de oorzaak dat ik uiteindelijk toch meer bij 
het voetbal betrokken ben geraakt. Een jaar of tien geleden 
benaderde hij me of mijn oudste zoon Mart niet op voetbal 
wilde. Mijn eerste gedachte was:  “Alsjeblieft niet!” “Ik ga 
echt niet drie keer in de week langs de lijn staan!” Maar goed 
uiteraard ging het kind voetballen en stond ik drie keer in de 
week langs de lijn. Alhoewel ik wel, nu met schaamrood op mijn 
wangen, moet bekennen dat ik in die tijd wel eens een training 
afgebeld heb, omdat ik zo lekker op het strand zat. Dat zal 
heden ten dage niet meer gebeuren. Voetbal is een teamsport 
en de trainers staan er voor onze kinderen, dus hoor je gewoon 
te komen. 

Omdat onze middelste zoon, Stan, altijd mee moest naar de 
voetbal, ging hij al met 4 jaar bij Ome Theo voetballen. En 
langzamerhand werd ik ook steeds enthousiaster. Wedstrijden 
wilde ik onder geen beding missen en ik reed rustig op zaterdag 
het hele eiland rond om ze beiden te zien voetballen. Ook 
ging ik hand- en spandiensten verrichten op ‘Sportpark O.V.V.’ 
Een helpende hand uitsteken bijvoorbeeld bij het jaarlijkse 
terugkerende leukste evenement, het tentenkamp.  

De jongste zoon, Cas, ging inmiddels ook voetballen en ik als 
ervaren voetbalmoeder werd leider bij zijn team, zodat de 
trainers zich enkel met het voetballen bezig konden houden 
en zich niet hoefden te bekommeren om alle rompslomp 
erom heen. Inmiddels hadden ook de andere teams door 
dat een leider die alles regelt, reuze handig kan zijn, zodat 
ik voor alle drie de teams waarin mijn kinderen voetbalden 
die rol op me ging nemen. Vanuit die positie moest ik ook 
regelmatig  contact opnemen met ons wedstrijdsecretariaat, 
zodat ik onze wedstrijdsecretaris van toen, Aad Versluis, goed 
leerde kennen. Toen Aad noodgedwongen moest stoppen en 
ik aangaf eventueel best iets te willen doen, had ik ineens het 
hele wedstrijdsecretariaat onder me. Mijn grote valkuil is dat 
ik niet zo goed nee kan zeggen. Wel maakte ik de afspraak dat 
er op zaterdag iemand als gastvrouw in de commissiekamer 
zou zitten, zodat ik de wedstrijden van mijn zoons kon blijven 
bezoeken.  
 
Vanaf dat moment zit ik dus samen met Gré en Rob de Jong 
en Marco Barendrecht als zaterdag consul iedere zaterdag om 

07.00 uur in de commissiekamer bij OVV. De eerste zaterdagen, 
voelde het alsof ik zonder zwemdiploma in het diepe werd 
gegooid en was ik behoorlijk nerveus of het allemaal wel goed 
zou gaan. Maar inmiddels zijn we aan het einde van mijn 
tweede seizoen en weet ik hoe alles moet reilen en zeilen, 
alhoewel het nog steeds een behoorlijke klus is om alles iedere 
week weer rond te krijgen. Er blijft toch altijd een tekort aan 
scheidsrechters en andere vrijwilligers, zeker nu alle teams 
op zaterdag voetballen en het verzetten van wedstrijden lijkt 
tegenwoordig  ook de normaalste gang van zaken. Ik denk dat 
trainers daar wel iets strikter in kunnen zijn en eerst moeten 
proberen spelers uit andere teams te lenen, ook als dat lagere 
teams zijn! 

Alhoewel de wekker op zaterdag wel erg vroeg gaat, ga ik nooit 
met tegenzin naar de voetbal. We beginnen samen met Vol van 
den Berg met een bakkie koffie en vervolgens ga ik de laatste 
wijzigingen in het programma verwerken, hang de programma’s 
in de kastjes, zet de vlaggen klaar en wacht tot de eerste teams 
zich melden om ze vervolgens naar de juiste kleedkamers te 
wijzen. Als ik geluk heb voetballen mijn kinderen thuis en sta ik 
een gedeelte van de zaterdag langs de lijn. Doordat Gré de Jong 
alles in de commissiekamer op rolletjes laat lopen, kan ik bijna 
altijd ongestoord de wedstrijden volgen. Als het dan eenmaal 
middag wordt en we niet meer alle kleedkamers nodig hebben, 
gaan we een rondje maken om de kleedkamers te controleren 
en zo nodig nog op te ruimen en/of schoon te maken. Meestal 
rond 17.00 uur gaan we dan moe maar voldaan naar huis.
In mijn tweede seizoen ben ik ook gevraagd zitting te nemen 
in het bestuur met als portefeuille Jeugd. Het is belangrijk 
om goed oog te houden voor onze jeugdafdeling.  De jeugd 
is immers de toekomst en beslaat het grootste deel van ons 
ledenbestand. Het was dan ook mooi om te zien dat er bij het 
100-jarig bestaan zoveel voor de jeugd was georganiseerd. 
Jeugd die we ook weer nodig hebben! Zo ben ik ontzettend 
trots op de jeugdleden die vol enthousiasme de rol als 
scheidsrechter op zich nemen!

De zomerstop is achter de rug en alhoewel het fijn is om even 
voetbal vrij te zijn, mis ik de voetbal uiteindelijk toch weer en 
ben ik weer blij als de eerste trainingen van het seizoen 2018-
2019 beginnen. Het geeft een goed gevoel om samen met 
alle andere vrijwilligers te zorgen dat iedere week de spelers 
kunnen genieten van het spelletje voetbal. Samen maken we 
dat mogelijk! 

Simone Verweel-Nauman

Mijn naam is Simone Verweel-Nauman, getrouwd met Luc Verweel en heb drie 
zonen: Mart, Stan en Cas. Ik ben geboren in Rotterdam, maar vanaf mijn eerste 
verjaardag heb ik altijd in Oostvoorne gewoond. 
 
Ik ben advocaat bij mijn eigen kantoor in Oostvoorne, Nauman Van der Starre 
advocaten en mediators. Naast fotografie is voetbal inmiddels mijn favoriete 
hobby. Raar is dat wel, want voetbal was nooit echt mijn ding. Uiteraard was het 
leuk met een groep vrienden EK en WK wedstrijden van Oranje te kijken, maar 

daar bleef het ook bij.

SIMONE VERTELT…

Naam: Brandon Taylor
Geboren: 10-12-1992
Beroep/studie: Pabo/Basisschool leerkracht
Hobby’s: Dans, theater, muziek en Spoken Word
Positie: Rechtsback
Doelstelling voor dit seizoen: Promoveren
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: Ovv, 
Rijnmond Hoogvliet 

Kampioenskandidaat afdeling OVV2: Ovv
Carrière als speler: V.V. Rockanje, V.V. 
Hellevoetsluis, Ovv en XerxesDZB
Hoogtepunt: Kampioen met Ovv in de 2e klasse. 
Dieptepunt: Vorig jaar lang geblesseerd geweest.
Wat ik nog wil zeggen: Ik ben erg blij dat ik weer 
terug ben en kan voetballen voor OVV wat door de
jaren heen een speciale plek heeft gekregen. 

Naam: Jeremy Verschoor
Geboren: 23-01-2000
Beroep/studie: HBO Bedrijfskunde, 
leerjaar 2
Hobby’s: Voetbal
Positie: Doelman
Doelstelling voor dit seizoen: Vaste 
basisspeler 1e elftal
Kampioenskandidaat afdeling OVV1: 
OVV

Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: Nieuwenhoorn : F7, E10, E2, D3; 
Vlotbrug: D1; Brielle C1/C2; Vlotbrug B1, A1, 2e, 1e 
Hoogtepunt: erg vervroegd bij de selectie van FC Vlotbrug 
gekomen en al snel een vaste basisspeler bij het 1e geworden. 
Dieptepunt: in een wedstrijd in een actie een schop tegen 
mijn hoofd gekregen, hierdoor een zware hersenschudding 
opgelopen en een bult die voor altijd zal blijven.
Wat ik nog wil zeggen: ik hoop dat het een succesvol jaar 
wordt

Naam: Marc Roy de Vries 
Geboren: 01-11-1993
Partner: vrijgezel
Beroep/studie: Ondernemer 
Hobby’s: voetbal en dineren
Positie: Linksbuiten/midden
Doelstelling voor dit seizoen: 
kampioen met 1 en 2 

Kampioenskandidaat afdeling OVV1: OVV
Kampioenskandidaat afdeling OVV2: OVV
Carrière als speler: SC Voorne, VV Rockanje 
Hoogte- en dieptepunten: Debuut rockanje 1 op 16 jarige 
leeftijd, blessure van een jaar op 18 jarige leeftijd
Wat ik nog wil zeggen: Dit jaar gaat een heel mooi seizoen 
worden voor OVV met een kampioenschap voor zowel 1 en 2. 
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DENNIS VAN DER POL, TRAINER JO19-1
Terugblik
In het seizoen 2016-2017 is het elftal JO19-1 van OVV glansrijk 
kampioen geworden in de 2e klasse, maar omdat 19-1 niet 
in de promotieklasse uitkwam, promoveerden zij helaas niet 
naar de 1e klasse. Op dat moment waren Jos Sollie en ik 
verantwoordelijk voor JO17-1 en daarmee bekend met de 
kwaliteiten van de spelers die met ons over zouden gaan 
naar JO19-1. De spelers die in JO19-1 zouden blijven werden 
aangevuld met de spelers vanuit 17-1. We waren van mening 
dat het voor de ontwikkeling van het team goed zou zijn, als zij 
op een hoger niveau zouden uitkomen. Daarom is er - in overleg 
en in lijn met de doelstelling van OVV - gezamenlijk besloten om 
bij de KNVB het verzoek in te dienen, om in het seizoen 2017-
2018 in de eerste klasse uit te mogen komen.

Geen makkelijke start 
Omdat het verzoek door de KNVB positief beantwoord werd, 
wisten we als technische staf (Jos en ik) dat we “aan de 
bak” konden. Zeker omdat, na de eerste vriendschappelijke- 
en bekerwedstrijden, zowel de uitvoering als het resultaat 
tegenvielen. De eenvoudige 5-0 overwinningen uit seizoen 
2016-2017 werden ingeruild voor uitslagen met 5-0 verlies, 
zonder zelf noemenswaardige kansen te creëren. De nodige 
balans tussen team- en individuele ontwikkeling en de balans 
tussen prestatie en plezier ontbrak.  

Nieuwe kans
Na de winterstop begonnen we (Hekelingen uit) opnieuw slecht 
aan de tweede seizoenshelft, maar deze wedstrijd had ook 
een positieve kant. Het leek er nl. op dat na deze wedstrijd “de 
knop omging”. Daar ontstond het gevoel “Dit laten we ons niet 
meer gebeuren!”. Vanaf dat moment wonnen we nog niet elke 
wedstrijd maar het spel, de balans en het resultaat werden met 
de week beter. Met uiteindelijk een zeer verdienstelijke derde 
plaats in het eindklassement!

Uitdaging voor 2018-2019
Het komende seizoen wordt weer een nieuw hoofdstuk: veel 
wisselingen en nieuwe spelers in het elftal JO19-1 en geen 
JO19-2. Wat essentieel is of juist nu nog belangrijker gaat 
worden: de ontwikkeling van de spelers als individu en het team 
als geheel bewaken. En vanzelfsprekend … prestatie en plezier!
 
Dennis van der Pol

 T 0181 485624 
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KAMPIOENSBAL
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‘VERZAMELALBUM OVV’,

De EMTE in Oostvoorne wilde met voetbalvereniging OVV een 
unieke actie opzetten, door de eigen voetballende leden 
nu eens als de helden van een plaatjesactie centraal te 
zetten. Omdat we zelf voor een fotograaf hebben gezorgd, 
is besloten dat ieder gefotografeerd lid een gratis 
individueel album kreeg. Dit houdt in dat iedereen 
die in het verzamelalbum op de foto staat een 
eigen album kreeg met zijn/haar sportplaatje op de 
voorkant!  

Met de woorden ‘ Dit is jouw persoonlijke plaatjesboek 
van OVV’,  is tijdens ons 100-jarige bestaan het unieke 
plaatjesboek vervaardigd. Het is een enorm succes 
geworden. Vele speler(s)(tjes) spaarden voetbalplaatjes 
van de helden van onze eigen voetbalclub. Het was harstikke 
leuk om ook zelf op een voetbalplaatje te staan, maar ook 
om alle plaatjes te verzamelen en om de teams compleet te 
maken. Het 100-jarige bestaan kwam aan bod, het Jubileumfeest, alle 
jeugdteams van  de mini’s t/m JO-19-2 en natuurlijk ook alle senioren teams van OVV 1 t/m OVV 5. 
Op schoolpleinen en Sportpark O.V.V. zijn vele (dubbele) voetbalplaatjes geruild  en er werden 
zelfs voetbalplaatjes vergeleken met de waarde van Bitcoins. (betaalmiddel). Ook is er een 
ruilmiddag georganiseerd op ‘Sportpark O.V.V.’, zodat iedereen zijn verzamelalbum vol kon 
krijgen. 

Het OVV bestuur is trots op deze geweldige spaaractie en bedankt de supermarkt 
EMTE Oostvoorne nogmaals enorm voor de prachtige samenwerking.  

Namens Edith van Oudenaarden
Bestuur OVV

een mooie herinnering van je voetballoopbaan! 

UW Keuken en Kookwereld • WWW.LEOVANDENBERG.NL

Leo van den Berg Keukens B.V. | Nijverheidsweg 17, Hellevoetsluis
Tel. 0181 - 322 269 | info@leovandenberg.nl | www.leovandenberg.nl

Uw specialist in de regio op het gebied van keukens!

KEUKENS - KEUKENRESTYLING – WITGOED – INBOUWAPPARATUUR - KOOKARTIKELEN

Eind augustus werden door Ken Bronsgeest, namens KEN en voorzitter Andries Schouten de handtekeningen gezet onder een 
nieuwe sponsorovereenkomst, waarin huidige hoofdsponsor KEN zich voor nog eens 5 jaar als hoofdsponsor aan OVV verbind. De 
afgelopen 3 jaar was KEN ook al de hoofdsponsor van OVV.  

 
OVV is bijzonder verheugd met deze nieuwe verbintenis. Het verlengen van deze 

verbintenis geeft OVV de mogelijkheid om verder te bouwen op de goede resultaten 
van de afgelopen jaren. Met de promotie naar de 3e klasse zal OVV hopelijk 

nog meer naamsbekendheid kunnen realiseren voor KEN. Beide partijen zien 
deze overeenkomst dan ook als mooie bevestiging van de al sterke relatie en 
verwachten de samenwerking verder te versterken. 

Ken Bronsgeest is zelf nauw betrokken bij OVV. Naast het voetballen in zijn 
vriendenteam heeft Ken zich de laatste jaren ook mede ingezet om het  

jubileumfeest van 100 jaar OVV een 
succes te laten worden.  

OVV is trots om met deze 
betrokken hoofdsponsor de 

komende 5 jaar door te kunnen.

KEN OOK DE KOMENDE 5 JAAR HOOFDSPONSOR VAN OVV
Advertentie
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Voorste rij van links naar rechts: Rob Vuik (trainer OVV1), Peter van Hulst (ass. trainer OVV1), Thomas Roos, Chris de Loor, Yoeri Bak, Mees 
Schouten Lars v/d Zwan, Boy Stolk, Job Pieterson, Damian Stout, Roan de Jong, Jesper Heijndijk, Julian Stolk, Lars de Jong Thimo Vissers 
(teammanager OVV2).  
Middelste rij van links naar rechts: Marco Blok (teammanager OVV1), Stefan Dekker, Michael Versaevel, Jules Kroef, Stony v/d Berg, Maikel 
Hagers, Charlie Bassant, Alexander Baartmans, Robin Dijkman, André Breinburg, Derk Mooijaart, Rowen Bronwasser, Ferani van Vugt, Pascal 
van Hulst, Riam Schaeffer (ass. trainer OVV2).  
Achterste rij van links naar rechts: Rob de Jong (materiaalman), Daniël v/d Beek (keeperstrainer), Arie van Geest (ass. scheidsrechter), 
Sergio Betulli, Wouter Besters, Lennart Mooijaart, Michel van Hulst, Björn Ozéphius, Jeremy Verschoor, Anton v/d Waal, Alexander Wagner, 
Brandon Taylor, Jeroen van Geest, Timo Lemmens, Marcel Langeveld (trainer OVV2), Gerard Visser (verzorger).  
Ontbreken op de foto: Tony Köpp, Yannick O’Callaghan, Abe Zijlstra, Julian Bleeker, Marc de Vries, Jurriaan Soeters, Anfernee Meijer, 

SELECTIEFOTO 2018-2019
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Op 7 januari 1981 werd door Frits van Helden, Jaap van Beelen en Wim Boogert de Club van Honderd van VV OVV opgericht met 
als doelstelling het eerste selectie elftal op een hoger niveau (KNVB) te laten spelen. Na een moeilijke start van de Club van 
Honderd groeide in de jaren ‘90 het ledenaantal uit tot bijna 200. Hierdoor kon er een aanzienlijke bijdrage aan VV OVV worden 
gegeven, wat weer leidde tot op een hoger niveau spelende selectie elftallen en een betere financiele situatie van de gehele 
vereniging met in 1988 als hoogtepunt,  het winnen van de landelijke KNVB beker voor amateurs!
In het begin van 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 OVV steeds vaker het jeugdvoetbal  financieel  gaan steunen! 

Ook VV OVV heeft zijn doelstellingen de laatste jaren bijgesteld. Het doel is nu om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen met 
zelf opgeleide spelers of spelers uit de omgeving zonder individuele vergoedingen te verstrekken. 

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 OVV en biedt ondersteuning  waarbij aan een aantal kerndoelstellingen 
moeten worden voldaan, te weten:    

1. Voetbal gerelateerd 
2. Collectief 
3. Prestatie bevorderend 
 
Vanzelfsprekend zal een substantieel bedrag worden besteed aan het selectievoetbal, 
daarnaast zal de focus meer liggen op initatieven binnen het jeugdvoetbal! 

Zo is er in het 37-jarig bestaan van de Club van Honderd veel verranderd. In het verleden 
was de focus veel op de selectie gericht, nu is de doelstelling verenigingsbreed. 

Bestuur ‘club van honderd’ van OVV

DE KOERS VAN DE ‘CLUB VAN HONDERD’ DOOR DE JAREN HEEN!

Na een aantal moeilijke jaren waarin het eerste selectie 
elftal van VV OVV in de kelder van het amateurvoetbal 
(RVB) vertoefde en het voortbestaan van de vereniging 
ter discussie stond, besloten een aantal OVV-ers met een 
groenwit hart een Club van Honderd op te richten. Een en 
ander in navolging van andere voetbalverenigingen.

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 interresse, dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld, zie www.ovv-oostvoorne.nl of u kunt zich wenden tot een van de 
bestuursleden van de Club van Honderd. Wij begroeten u graag als nieuw lid! 

Het huidige bestuur van de Club van Honderd  bestaat  uit:
Wim Moree (voorzitter)  
Tel. 0181-401557 
email. wjamoree@ziggo.nl  
 
Robert Versluis (penningmeester)  
Tel. 0181- 418635  
email. rgc.versluis@planet.nl  
 
Voor meer informatie spreek een van de bestuursleden van de Club van Honderd gewoon aan!       

Ed van Reek (secretaris)  
Tel. 06-53905474 
email. edvanreek@icloud.com

www.kemperskoppenol.nl

WONINGEN TE 
KOOP GEVRAAGD 

 Hyundai-dealer Van Trigt 
 Nijverheidstraat 2, Zuidland  
 TEL. 0181-451922 

 TRIGT.NL 

    Van Trigt 
 

     ...altijd in de voorhoede! 

HyundaiVanTrigt 

http://www.ovv-oostvoorne.nl
mailto:wjamoree@ziggo.nl
mailto:edvanreek@icloud.com
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Stichting Roparun Team 137 ‘Vrienden van Oostvoorne’ 
geheten, bestaat volledig uit mensen uit Oostvoorne 
of mensen met een binding met Oostvoorne en doet/
deed al voor de vierde keer mee aan dit mega 
loopevenement tijdens de Pinksterdagen, dat jaarlijks 
veel geld genereert voor de strijd tegen kanker.                                                                                                                                          
Wat ik zo bijzonder vind aan wat OVV nu doet,’ zegt Dennis van 
Oudenaarden, één van de acht lopers binnen het in totaal 22 
leden sterke Oostvoornse Roparun Team 137, ‘is dat het de 
traditionele rollen omdraait. Meestal zoekt een voetbalclub 
naar sponsors, naar mogelijkheden om geld binnen te halen 
voor de club. Maar hier is OVV zelf een van de sponsors.                                                                                                                                
‘’Niet meer dan normaal,’ reageert OVV-bestuurslid Martin 
Hagers. ‘OVV is van Oostvoorne en dat is Roparun Team 137 
ook. Veel van de leden van het Roparun team 137 zijn ook 
actief binnen de voetbalclub. De banden zijn heel nauw. In 
het seizoen 2016-2017 sponsorde OVV voor het eerst. Toen 
doneerde de club een bedrag, gerelateerd aan het aantal 
leden, aan het sponsorbudget dat Team 137 jaarlijks voor het 
goede doel bij elkaar sprokkelt. En dat seizoen hadden we een 
geweldige sponsoravond met medewerking van Jan Boskamp, 
waar geld werd ingezameld voor het Roparun Team 137.’  
 
Zaterdag 24 maart 2018 jl. stond de tweede OVV-
Roparundag(avond) op het programma. Rondom de wedstrijd 
OVV 1-Zwartewaal 1 werden tal van activiteiten georganiseerd 
ten behoeve van dit goede doel. ‘s-Middags om 13.00 uur beet 
de Oostvoornse jeugd het spits af met een sponsorloop. Ruim 
80 kids, een mix van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van 
de basisschool CNS uit Oostvoorne en de OVV-jeugd elftallen 
F en E, verschenen aan de start. Het talrijke publiek zag de 
kinderen hun uiterste best doen om gedurende 10 minuten 
zoveel mogelijk rondjes te lopen om hiermee een zo ‘hoog’ 
mogelijk bedrag te vergaren. 
 
 
 

Met een uiteindelijke opbrengst van € 5.212,95 heeft de 
Oostvoornese  jeugd met de sponsorloop een fantastische 
prestatie geleverd! De steun van de directie/leerkrachten 
van de CNS, de trainers van OVV en natuurlijk alle sponsors 
waren van groot belang in dit prachtige eindresultaat. De 
jeugd heeft niet alleen de toekomst maar gaf hiermee ook het 
goede voorbeeld voor de rest van het programma van de OVV-
Roparundag. 
 
Tijdens de rust van OVV 1- Zwartewaal 1 kreeg het Roparun 
programma een vervolg met het wel bekende ‘Latje Trap’. 
Verdeeld over 2 poules trachtten 12 deelnemers vanaf de 
zestien meterlijn de lat te raken. Na de boeiende wedstrijd 
OVV 1 – Zwartewaal 1 (uitslag 3-1), streden 8 spelers van de 
selecties van OVV en Zwartewaal om de laatste finaleplaats 
van het ‘Latje Trap’. In de finale bleek OVV-er Mees Schouten 
met zijn precisie traptechniek de uit eindelijke winnaar van dit 
toch best wel lastige spelletje. Eeuwige roem was er voor alle 
deelnemers van ‘Latje Trap’ die ieder € 50,-- inlegden om mee 
te kunnen doen aan het goede doel. Chapeau!  
 
Na afloop van het ‘Latje Trap’ zorgde de selectie van zowel 
OVV als Zwartewaal voor een aangename verrassing. Beide 
aanvoerders overhandigden het Roparun team 137, een 
cheque met een mooi bedrag!; een prachtige geste! 

Na dit sportieve gedeelte van het programma volgde de 
ontspanning met muziek van DJ Dennis Beesemer en zanger 
Ab Djenga. Het werd een waar volksfeest. De verkoop van de 
lootjes voor de loterij en de saté brachten de teller op het einde 
van de OVV-Roparundag totaal uiteindelijk opruim € 7.000. 
Een mooi bedrag met warmte gegeven om een steentje bij te 
dragen aan families die door de ziekte kanker worden getroffen. 
Allen die, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen aan 
deze mooie OVV-Roparundag: onwijs bedankt! 
 
Dennis van Oudenaarden 

‘OVV-ROPARUNDAG: WAAR EEN KLEINE VERENINGING GROOT IN KAN ZIJN!’  

Wilt u meer informatie over Stichting Roparun team ‘Vrienden 
van Oostvoorne’!? Ga naar www.roparunteam137.nl of google 
Roparun/www.roparun.nl!

http://www.roparunteam137.nl
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MARK ZIJLSTRA...
Naam: Mark Zijlstra 

Geboren: 19 september 1971

Woonplaats: Oostvoorne in de gemeente Westvoorne. 

Relatie: Getrouwd sinds 2000 met Bianca Zijlstra-Man. 

Broers/zussen: Een broer, Jos Zijlstra. 

Kinderen: Een zoon Tigo (17) en een dochter Maud (13). 

Bij OVV sinds: Kon net lopen en ging al gelijk met mijn ouwe 
heer (vader) mee naar ‘Sportpark O.V.V.’. Daarna vanaf mijn 
zesde jaar de gehele OVV jeugd doorlopen en vervolgens nog 
vele jaren gevoetbald bij de OVV senioren. Vanaf 1999 ben ik 
enkele seizoenen bij de OVV JO-19 (A-jeugd) als jeugd trainer/
coach actief geweest en daarna ook nog een seizoen trainer/
coach bij de senioren van OVV 2 geweest. 

Beroep: Docent ‘Maritiem en Techniek’ op het STC in Rotter-
dam. 

Opleiding: Momenteel volg ik de PDG opleiding op de Hoge-
school in Rotterdam.  

Leukste tijd:
Als ‘trainer’ de A-jeugd van OVV,  incl. de staf. ( Ies Klok, Elbert v 
Helden, Bram Smoor en Eric de Winter);
Het kampioenschap met FC Blankenburg 1 uit Rozenburg, (dit 
was een mooie ervaring).
Het organiseren van de Kraaien Cup, een toernooi waarbij de 
gehele jeugd van OVV tegen de gehele jeugd van Rockanje 
voetbalde.

Karakter: Recht door zee, duidelijk,  eerlijk en oprecht, niet 
lullen maar poetsen. 
 
Grootste angst: Om mijn gezondheid te verliezen!
Politiek: Een klein beetje naar links en soms een klein beetje 
naar rechts. 

Bijgeloof: Als trainer wil ik voor mijn wedstrijdbespreking even 
alleen zijn (liefst in de bestuurskamer) om op mijn gemak door 
te nemen, wat ik als voorbereiding geschreven en getekend 
heb, Dit wil ik dan  proberen te begrijpen/lezen door de ‘bril van 
een speler’. 

Sport: Voetbal 

Idolen: De laptop trainers Giovanni v Bronckhorst en Erik ten 
Hag. Deze trainers laten spelers beter voetballen op basis van 
(video) analyses. Niet zoals “oudere” trainers op basis van wat 
zij zeggen omdat ze in de jaren ’60 van de vorige eeuw hoog 
hebben gespeeld. Toen was het voetbal beduidend anders, 
langzamer ook. 

Verslaving: Helaas... roken. 

Beste film: Gladiator, een Amerikaanse film uit 2000 die 
zich afspeelt in de Romeinse tijd en The Maze Runner,  een 
Amerikaanse sciencefiction film uit 2014.  

Ontmoeten: Ron Jans, ik ben reuze benieuwd hoe hij zijn 
spelers ‘motiveert’ voor trainingen en wedstrijden. Ik heb 
namelijk gelezen dat hij dit doet door muziek op te (laten) 
zetten waar “gevoel” in zit. Spelers mogen ook zelf de muziek 
uitkiezen en er een verhaal bij vertellen. Ik wil dit graag voelen/
meemaken om er van te leren.  

Muziekband: De Britse popband Coldplay. 

Jaargetijde: Dan kom ik toch bij de zomer uit! 

Een dag ruilen met: Giovanni van Bronckhorst en dan graag op 
de wedstrijddag van Feyenoord- Ajax. 

Kranten/Internet: AD (Voorne Putten sport), Voetbal 
Rotterdam, Facebook, en Tigootje (YouTube kanaal van mijn 
zoon) 

Eten/drinken: Sushi eten in restaurant Shabu Shabu in 
Rotterdam maar ook wokken, je kan me voor beide wakker 
maken. 

Passie buiten het voetballen: Een hele lastige vraag. 

Hobbies: Op de eerste plaats mijn gezin, dan voetbaltrainer en 
scheidsrechter. 

Auto: Merk BMW en de Chevrolet Caprice van het merk 
Chevrolet mag er zijn. 

Favoriete vakantieland: Het zonnige Spanje. 

Andere clubs: Als voetbaltrainer ben ik bij een aantal clubs 
actief geweest zoals FC Blankenburg (Rozenburg), RHS 

(Hoogvliet) en VV Zwartewaal. 

Trainers: Amateurs Wim Schwillens (veel van hem geleerd) en 
bij de profs Ron Jans.(zie Ontmoeten) 

Geen scheidsrechter/trainer, dan? Uhhh. Misschien ooit 
algemeen voorzitter van mijn cluppie OVV. 

OVV website: Twee woorden duidelijk en overzichtelijk.  

Mooiste complex: Blijft toch ‘Sportpark O.V.V.’, als je de 
Zwartelaan inrijdt is het net alsof je in een sprookjesbos terecht 
komt, zonder meer een schitterende omgeving. 

Kunstgras: Voor de jeugd fantastisch omdat het spel sneller 
gaat. Voor oudere voetballers(mijn persoontje) een stuk 
minder door blessuregevoeligheid. Ik voetbal tegenwoordig 
vrijdagavond op ‘Sportpark O.V.V.’ zeven tegen zeven. (7x7) 

Scheidsrechter: Pierluigi Collina een fantastische Italiaanse 
scheidsrechter, hoe hij non-verbaal duidelijk kon aangeven 
wat hij bedoelde en hij werd algemeen beschouwd als de 
beste scheidsrechter allertijden. Natuurlijk ook Joop Zijlstra 
(mijn eigen vader), een verdienstelijk scheidsrechter op de 
amateurvelden in de jaren ‘80.  
 
Damesvoetbal: Echt leuk om te zien dat er de laatste jaren 
steeds meer dames zijn gaan voetballen. 

Tatoeage: Ik heb er vele en allemaal hebben ze een speciale 
reden/verhaal. 

Favoriete speler: Dirk Kuyt, nooit klagend en op de juiste 
manier bij Feyenoord afscheid genomen van het profvoetbal. 
Door zijn geboren leiderschap in het veld, gingen andere 
spelers beter voetballen. 

Favoriete club buiten OVV:  Feyenoord en VV Zwartewaal. 

Ambitie: Hoofdtrainer worden van mijn cluppie OVV! 

Levensmotto: Later is nu 
begonnen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview door Bram Smoor



28 29Presentatiegids OVV 2018-2019 Presentatiegids OVV 2018-2019

DU BUF MAKELAARDIJ
Du Buf Makelaardij is opgericht in 2004. Du Buf is begonnen onder een dubbele naam: 
Braber & Du Buf Makelaardij om de mensen te laten wennen aan de naam Du Buf 
Makelaardij. (welke thans) Na ruim 14 jaar is dit makelaarsbedrijf een begrip in deze regio. 
Het bedrijf is voornamelijk actief in de gemeente Westvoorne voor de verkoop en aankoop 
van woningen maar ook in Brielle en Hellevoetsluis heeft Du Buf regelmatig woningen te 
koop. Het taxeren van woningen wordt gedaan  op het hele eiland Voorne Putten, dus ook in 
de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard.   
Du Buf houdt zich bezig met het verkopen, aankopen en taxeren van woningen en is een 
kantoor met alleen vrouwelijk personeel. Hierdoor wordt het bedrijf onderscheiden van de 
(onze) collega makelaars.  
 
Het team bestaat uit Esther Rietdijk (eigenaresse/makelaar), Daniëlle van der Hoek (assistent 
makelaar) en Diane Kabbedijk (commercieel-binnendienst medewerker). De afgelopen jaren 
zijn er   veel opdrachtgevers tot volle tevredenheid begeleid bij de verkoop of aankoop van 
hun droomhuis.  Door de klanten wordt gemiddeld een 9,2 (!) gegeven. Een beoordeling om 
trots op te zijn. Du Buf Makelaardij is maatschappelijk erg betrokken bij vele goede doelen, 
evenementen en diverse verenigingen zoals OVV, waar ook de zoon van de eigenaar jarenlang 
bij de jeugd heeft gevoetbald. Du Buf Makelaardij zet zich ook in voor diverse evenementen 
zoals het organiseren van Koningsdag.  

Al met al streeft Du Buf Makelaardij niet alleen naar een perfect resultaat voor al haar klanten, maar ook inzetten voor de 
samenleving staat hoog in het vaandel bij dit bedrijf. 

Website: www.dubufmakelaardij.nl

Halfords is van oorsprong een Engels bedrijf, waarvan de eerste winkel was gevestigd in 
‘Halford-street’ in Leicester. De eerste Halfordswinkels in Nederland werden in 1973 geopend. In 1986 nam de Nederlandse 
directie de formule, die toen 30 winkels telde, over.  

Sinds 1988 maakte Halfords deel uit van de automotive-divisie van het Nederlandse Retail concern Macintosh Retail Group. 
In maart 2012 koopt de algemeen directeur van Halfords, het bedrijf van Macintosh.  

Helaas op 7 oktober 2014 werd het faillissement uitgesproken. Tweeëndertig zelfstandige franchisenemers, die buiten het 
faillissement vielen, kopen de naam en formule Halfords. Gezamenlijk richten zij Halfords 2.0 BV op. 

Sinds 24 januari 2015 is ook Halfords Hellevoetsluis een zelfstandige onderneming binnen de Halfords organisatie. Het 
verzorgingsgebied (potentiële klanten) van Halfords Hellevoetsluis is een heel groot gedeelte van Voorne-Putten, dan moet u 
denken aan Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn, Oudenhoorn, Rozenburg, Zuidland, Oostvoorne, Heenvliet, Geervliet, enz maar ook 
richting Zeeland, het plaatsje Stellendam hoort er ook bij.  

Bij Halfords Hellevoetsluis kun je terecht voor de fiets en de auto. Het assortiment bestaat o.a. uit fietsen, E-bikes, kinderfietsen, 
fietslease, fietsonderdelen en -accessoires. Daarnaast worden ook auto-accessoires, -verlichting, navigatie, audio, olie en 
additieven verkocht.  

Kortom, “Alles voor Auto en Fiets”. Uiteraard kun je bij Halfords Hellevoetsluis ook terecht voor al je fietsreparaties in de 
professionele fietswerkplaats.  

De jongste zoon van de eigenaren voetbalt al meer dan 10 jaar bij OVV, dus de 
keus om voetbalvereniging OVV te sponsoren was niet heel lastig. OVV is een prima 
vereniging met een mooie accommodatie en OVV-Oostvoorne ligt ook nog eens 
in het (ons) verzorgingsgebied. Dan is de betrokkenheid van de sponsor bij de 
voetbalvereniging gauw gemaakt! 
 
Website: www.halfords.nl/Hellevoetsluis

Geschiedenis: In 1986 begon Jaap Varekamp in zijn schuur aan de Kloosterweg met het snijden 
van groenten voor zijn klanten. Hij was een echte pionier op dit gebied en het bleek al snel dat hij 
een goede kijk had op nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijfje werd al snel groter en in 1990 kwam 
Cor Noordermeer hem ondersteunen. Hun filosofie ‘maak gebruik van elkaars sterke punten en 
attendeer elkaar op je zwakke kanten’ werkte prima. In 2000 werd de directie overgedragen aan de volgende generatie, Simone 
Varekamp, Edwin Noordermeer en Rob Witmer. De productie werd steeds omvangrijker, wat resulteerde in nieuwbouw in 2013 en 
in 2017. Bovendien wordt in 2018 een bestaand pand door nieuwbouw vervangen.       
 
Wat doet Tuinderij Vers? Tuinderij Vers is anno 2018 een modern en dynamisch groenten verwerkingsbedrijf met bijna 400 
medewerkers, in dienst bij Tuinderij Vers of werkzaam via uitzendbureaus. Tuinderij Vers is gespecialiseerd in het snijden, 
mengen en verpakken van groenten tot kant en klare en panklare producten, waaronder een groot aantal groenten melanges en 
maaltijdsalades. Voor velen welbekend, omdat een groot deel van de productie wordt geleverd aan Albert Heijn. Tuinderij Vers 
heeft het tij mee wanneer het gaat om de producten waar we mee mogen werken. Groenten zijn super gezond en van de kant van 
overheid en maatschappelijke organisaties wordt steeds meer gepromoot om gezonder en dus meer groenten te eten.  
Ondanks die uitbreiding en schaalvergroting lijken onze uitgangspunten voor de bedrijfsvoering nog steeds op de waarden 
en normen van het ‘oude’ familiebedrijf van Jaap en Cor, waaronder aandacht voor duurzaamheid, sociaal werkklimaat, lage 
drempels en vooral veel werkplezier.                         
 
Waarom sponsoring? Eind 2017 werd deze werkwijze beloond met de Rotterdamse Ondernemersprijs, waar we natuurlijk 
erg trots op zijn. Bij deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Tuinderij Vers sterke aandacht voor 
maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten in de omgeving. Daarbij hoort sponsoring van die activiteiten als 
vanzelfsprekend bij. Dat doen we bijvoorbeeld door het leveren van fruithapjes, groenten of salades bij evenementen, maar ook 
met financiële bijdragen. OVV is daarbij al sinds jaar en dag een club die door Tuinderij Vers een warm hart wordt toegedragen en 
waarvan wij vinden dat deze club een belangrijke rol heeft in het welzijn van de mensen. Want bij een gezonde levensstijl gaan 
sport en gezonde voeding altijd hand in hand! 

Website: www.tuinderij-vers.nl/

 VERS, GEZOND EN SMAAKVOL

HALFORDS HELLEVOETSLUIS  
            Alles voor auto en fiets 

Advertentie Advertentie
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OVV 1 AFGELOPEN SEIZOEN ONGESLAGEN KAMPIOEN
 OOSTVOORNE — 
Zaterdag 28 april 
2018, een datum 
die bij veel spelers al 

lange tijd omcirkeld 
stond in verband 

met het langverwachte 
kampioenschap in de 4e 

klasse G en eindelijk was het zover. 
Rond kwart over twaalf verzamelden de eerste spelers zich 
in de kantine bij OVV, wachtend op de spelersbus die ons 
naar Poortugaal zou brengen. Er heerste een gemoedelijke 
sfeer, iedereen had vooral veel zin om te voetballen en van 
enige spanning was weinig te merken. Rond kwart over een 
arriveerden we bij Poortugaal na een redelijk rustig verlopen 
busrit, ondanks wat mechanische pech onderweg. In de 
kleedkamer heerste vooraf enige onrust aangezien verzorger en 
rots in de branding voor vele spelers, Gerard Visser uitgerekend 
vandaag ziek was en daardoor niet aanwezig kon zijn. Spits 
Stony van den Berg bleek nog enkele alternatieven onder de 
sneltoets te hebben en uiteindelijk zorgde zijn broer Levi ervoor 
om als stand-in verzorger iedereen fit aan de wedstrijd te laten 
beginnen. 

Een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd was, werd al 
vroeg in het slot gegooid en na doelpunten van Stony van 
den Berg, Alexander Wagner en Pascal van Hulst pronkte na 
14 minuten een 0-3 stand op het scorebord. Het hoogtepunt 
van de wedstrijd was in de 34ste minuut, waarin Pascal van 
Hulst met een fantastische lob de keeper van Poortugaal 
verschalkte. Dit doelpunt zorgde ook voor de ruststand van 0-4. 
Na rust bleef Poortugaal slechts figurant in het entertainment 
dat OVV verzorgde en na doelpunten van Timo Lemmens, 
Pascal van Hulst, Youri Bak en wederom Pascal van Hulst 
stond er uiteindelijk een uitslag van 0-8 op het bord. Na het 
laatste fluitsignaal van scheidsrechter Maurits konden de 
festiviteiten losbarsten en op het veld vond de huldiging door 
respectievelijk de KNVB en burgemeester Peter de Jong plaats. 
Omringd door de in grote getale afgereisde supporters werd het 
kampioenschap gevierd. 

Circa 45 minuten na de wedstrijd zette de spelersbus weer 
koers richting Oostvoorne, waar de selectie werd opgewacht 

door vele enthousiaste en 
jubelende supporters die 

de spelers feliciteerden. 

Vervolgens vond er bij het oude gemeentehuis een kleine 
balkonscene plaats welke bewonderd werd door diezelfde 
enthousiaste supporters. Na de balkonscene werd de ‘platte 
kar’ voorgereden en onder de 
muzikale leiding van De 
Volharding kon de 
traditionele rondrit 
der kampioenen 
van start gaan, 
die door menig 
inwoner van 
Oostvoorne uitzinnig 
toegejuicht werden. 
Toen de kar weer op OVV 
terrein gearriveerd was, kon (eindelijk) 
de honger van de spelers gestild worden met een uitgebreid 
Chinees buffet in de bestuurskamer. Nadat de bodempjes 
gelegd waren, kon het feest, onder leiding van DJ Julian 
beginnen. Een feest dat nog tot in de late uurtjes voort zou 
duren en ik denk dat ik voor alle 
aanwezigen spreek, als ik zeg, 
dat het feest, evenals de 
andere festiviteiten, zeer 
geslaagd waren!
 
Mees Schouten

SUPER KNAP!

    Zat. 4de Klasse G    seizoen 2017-2018
Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
1 OVV 26 23 3 0 72 138 16
2 Vierpolders 26 17 6 3 57 98 30
3 Zwartewaal 26 15 4 7 49 74 37
4 SCO’63 26 14 5 7 47 84 47
5 Hekelingen 26 14 4 8 46 59 36
6 Spartaan’20 26 13 4 9 43 58 62
7 Abbenbroek 26 13 2 11 41 56 45
8 BZC/Zuiderpark 26 12 4 10 40 81 80
9 Poortugaal 26 11 4 11 37 70 80
10 FC Vlotbrug 26 10 4 12 34 67 58
11 WCR 26 7 2 17 23 57 69
12 Transvalia ZW 26 4 2 20 14 28 112
13 RDM 26 3 2 21 11 51 142
14 Simonshaven 26 3 0 23 9 35 142

  

Hoogwerkers – Heftrucks – Verreikers 
  

https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=96&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=217&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=131&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=322&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=327&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=207&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=326&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=278&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=205&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=128&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=209&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=168&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=216&s=25&c=124
https://www.voetbalrotterdam.nl/phpmysport/kelvin/club.php?cl=126&s=25&c=124
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OVV-TENTENKAMP,

Zaterdag 2 Juni 2018 ‘was het weer zover’ de start van het OVV-
tentenkamp voor de spelers en speelsters  van JO-9 en JO-11. 
Het weer werkte prima mee en met 8 teams en meer dan 60 
vrijwilligers is het een fantastisch weekend geworden. Nadat 
de tenten waren opgezet begon een ruim twee uur durende 
training voor de kids, verzorgd door zeven man van de selectie 
van OVV 1 en 2. De kinderen vonden het prachtig training te 
krijgen van de kampioenen van het seizoen 2017-2018  die nu 
in de derde klasse KNVB op zaterdag gaan voetballen.

Daarna een heerlijke BBQ voor de kids en alle vrijwilligers. 
Na het eten was het tijd voor een uitgebreid spellen parcours, 
waarmee punten waren te verdienen voor het eindklassement. 
Tussen 22:00 en 23:00 uur konden de kids nog marshmallows 
maken boven de opnieuw aangestoken BBQ. Daarna was het 
snel stil op ‘Sportpark O.V.V.’!

Het bleek de eerste dag zo vermoeiend te zijn geweest dat 
de eerste tentjes pas op zondag na 07:00 uur opengingen 
en de eerste kids zich naar het ontbijt begaven. Na het 
ontbijt werd eerst nog twister gespeeld en daarna startte 
het voetbaltoernooi waar de teams om de laatste punten 
streden. Alles bleek nog mogelijk na dag 1 en er werd zeer 
fanatiek gevoetbald. Tijdens het toernooi 
werden de kids nog voorzien 
van een heerlijke 

pannenkoeken door de welbekende 
OVV-pannenkoekdames.

Na de punten van alle onderdelen bij elkaar op te hebben 
geteld, ging team geel er met de eer vandoor. Team zwart was 
nummer twee en team oranje werd derde. Deze winnaars 
werden in het zonnetje gezet en kregen een mooi aandenken.

Na de prijsuitreiking was het om 12:30 uur tijd om de tenten af 
te breken en naar huis te gaan. Dankzij de enorme hoeveelheid 
vrijwilligers en sponsoren is het een prachtig weekend 
geworden met allemaal enorm blije kids. Daar hebben we het 
allemaal voor gedaan.

Het tentenkamp is een traditie bij OVV, de eerste vermelding 
in het archief over de organisatie van deze gebeurtenis stamt 
uit 1990. We gaan er van uit dat dit fantastische evenement 
aan het einde van het seizoen 2018-2019 weer een vervolg 
gaat krijgen. Daar zijn weer veel vrijwilligers en sponsoren 
voor nodig, maar het begint zoals elk tentenkamp met een 
enthousiaste organisatie!

De prachtige foto’s zijn gemaakt door Peggy van Vliet uit 
Oostvoorne. 
 
René van der Reiden

altijd weer spannend, met veel plezier en veel lol!

Foto’s van Peggy van Vliet
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COLUMN WIEBE DEDERT JUBILARISSEN OVV SEIZOEN 2017-2018
‘Alive en Kicking’, 

antwoordde de voorzitter 
op mijn vraag hoe de 
club er voor stond dit 
afgelopen voorjaar. 
Mooi om te horen 
en een bevestiging 
van mijn gevoel, 
wat ik als supporter, 
jeugdtrainer en 
scheidsrechter 

binnen de club had 
opgedaan het tijdvak 

daarvoor. 
 

Een nog voelbare 
jubileumstemming, een 

ogenschijnlijk rimpelloze 
overgang naar het zaterdagvoetbal, een drukke en sportieve 
voetbalbeleving op en rond de velden en een stabiele, 
bescheiden en rustige organisatie, voetbaltechnisch en 
bestuurlijk. Zeker het laatste klinkt normaal en gangbaar, maar 
is het zeker niet! 
 
Rollebollende sponsoren, bestuursleden, trainers en spelers 
zijn volop vertegenwoordigd binnen het amateurvoetbal, met als 
voornaamste oorzaken botsende ego’s en geld. Twee gezwellen 
die de club OVV momenteel totaal vreemd zijn...gelukkig! 
 
Naar buiten toe blinken trainers en selectie uit in prestaties 
en bescheidenheid. Ook de voorzitter heeft mijn inziens blijk 
gegeven wars van emoties te zijn en rationeel te kunnen 
besturen. Eigenschappen die zeker rond de keuze voor het 
zaterdagvoetbal buitengewoon goed van pas kwamen. Diezelfde 
voorzitter heeft trouwens, in tegenstelling tot 6 à 7 voorgangers, 
de leden drie jaar geleden de keuze gelaten wel of niet door 
te gaan met het prijzige prestatievoetbal, met als uitkomst het 
laten vallen hiervan. 
 
Een gevoelige ommezwaai na decennia lang ‘halen en 
betalen’ van spelers. Met als grote voordelen dat de 
reiskostenmolensteen van de nek is en de financiële 
schreefgroei binnen de club verleden tijd. De ‘dure’ jacht op 
succes heeft het vlaggenschip misschien iets hoger laten 
spelen, maar heeft lang niet altijd aan de verwachtingen 
voldaan, met als nadelen veel verloop van bindingloze 
buitenstaanders en een beperkte doorstroming vanuit de eigen 
jeugd richting selectie. 
En dat alles met in ons geheugen het feit dat het grootste 
succes van OVV in 1988 de club gewoon met een beperkt 
budget is overkomen. Met in de bus onderweg naar de 
Nationale KNVB-beker voor amateurs 12 jongens uit 
Oostvoorne, drie paar broers, vele schoolgenoten en acht man 
(!) die in hun jeugd met en tegen elkaar hadden gevoetbald op 
het trapveldje in de ‘Zeugenwei’.  
 

OVV heeft toen buiten het verkregen geluk, volop gebruik 
gemaakt van de in de voetballerij totaal onderschatte 
krachten van: het dorp, de familieband, de schoolbanken en 
het trapveldje. De voor succes broodnodige teamgeest en 
saamhorigheid waren niet te koop maar bleken gratis af te 
halen in en rondom eigen dorp! 
 
Deze opfrisser uit 1988 plus de goede prestaties en teamgeest 
van het huidige eerste elftal lijken mij twee goede redenen 
om de (op)nieuw ingeslagen weg te vervolgen. We laten de 
successen ons gewoon overkomen en gaan volop genieten 
van het spel, elkaar en de vereniging. En dat voor een zo lang 
mogelijke periode bij een club waar voetbal de belangrijkste 
bijzaak mag zijn. 
 
Daar waar afgelopen voorjaar ons geheel onverwachts een 
gewaardeerd vrijwilliger ontviel tijdens het uitvoeren van zijn 
dienstbare oud papier-taak, meldde zich diezelfde avond aan 
de hand van hun vader een zes jarige tweeling aan als spelende 
leden.  
 
Triest, toevallig, maar ook mooi te gelijk! 
 
Terwijl onze overleden vrijwilliger ergens hier boven verslag zal 
doen aan alle OVV-ers  die hem zijn voor gegaan, zal ik zelf de 
tweeling bij de hand nemen en hun helpen bij de eerste aanzet 
tot een mooie lange actieve periode als spelende leden, die ze 
daarna hopelijk nog decennia lang kunnen en zullen vervolgen 
als supporter en/of vrijwilliger binnen onze club, om uiteindelijk 
stokoud en na een rijk en voltooid privé- en verenigingsleven in 
het OVV-harnas de laatste adem uit te blazen. 
 
De groen-witte ‘Circle of Life”, leef en beleef hem zou ik zeggen! 
 
Ik zelf bevind mij na een enerverende en prachtige eerste helft 
ongeveer in de rust er van. En ook de tweede is veel belovend…
uitslag onbelangrijk...ik gun het iedereen!                                                                 
                                                                                                                                                      
All the Best!        
 
Wiebe Dedert

Op de leden vergadering van  OVV op 4 december 2017 verraste het bestuur de vergadering met het voorstel om een aantal leden 
wegens hun grote verdienste voor de vereniging te decoreren. Deze leden waren:

Bram Smoor
Vanwege een eenmalige grote verdienste: door zich in te zetten voor het jubileumboek, wat in het teken 
stond van 100 jaar OVV is hij benoemd tot Lid van verdienste.
Bram Smoor kwam samen met zijn beide zoons (Robin en Frank) in 2008 van uit Rockanje naar OVV. 
Hij heeft een seizoen het jeugdteam waarin een zoon speelde getraind, maar Bram was echter al veel 
eerder betrokken bij OVV, want hij was een van de bedenkers en medeorganisator van de Kraaiencup. 
Toen zijn zoons stopten met voetballen is hij een seizoen assistent trainer/coach geweest bij OVV 2.  
Onder het motto ‘zelf voetballen is het leukst’ was Bram vele seizoenen een vaste deelnemer bij het 7 
x 7 voetbal, toen dat bij OVV rond de eeuwwisseling werd op gestart. In die periode is hij zich ook gaan 
bezighouden met de presentatiegids die OVV elk seizoen uitbrengt. De verhalen van opmerkelijke OVV-
ers en OVV-teams waren zijn idee.
De laatste drie jaar heeft hij zich dus intensief bezig gehouden met het ‘100 jaar OVV’ project, vooral met 
het uitbrengen van het jubileumboek ‘Wij zijn de jongens uit Oostvoorne’. Bram had de regie hiervan in handen 
en heeft twee jaar een strakke planning aan gehouden, betreffende de interviews e.d. Zaterdagen aaneen was hij samen met 
schrijver Kick Hommes in de weer om mensen te spreken over OVV. Bram heeft ook een aandeel in het promoten om OVV positief 
onder de aandacht te brengen bij dorpsgenoten en bewoners van Voorne-Putten, o.a. door de OVV merchandise aan de man te 
brengen.

Jan Zoetemeijer 
Als dank voor het onafgebroken bekleden van een bestuursfunctie gedurende meer dan 15 jaar is hij 

benoemd tot Erelid.
Jan Zoetemeijer is op 11-jarige leeftijd in 1967 lid geworden van OVV. Hij is dus dit jaar 50 jaar lid van 
OVV. Zoals in het jubileumboek staat beschreven, zit OVV in het bloed.
Op 14-jarige leeftijd hielp hij in de zomervakantie mee om het complex weer klaar te maken voor een 
volgend seizoen. Twee aar later werd hij trainer/leider van een E team. Hij is tot aan zijn diensttijd als 
leider betrokken gebleven. 
Toen een kruisbandblessure een einde maakte aan het actieve voetballen in 1981 bleef hij rustend 
lid. In 1991 ging zijn zoon Arjen voetballen en werd hij weer trainer en leider.

Eind 90-er jaren is Jan toegetreden tot de jeugdcommissie en in het jeugdbestuur als secretaris.
Begin 2000 kreeg het jeugdbestuur twee zetels in het bestuur waarvan Jan er een invulde.

In 2002 is hij interim secretaris van OVV geworden wegens gezondheidsproblemen van de secretaris 
en in 2003 is hij officieel secretaris van OVV geworden. In 2017 is hij voor de 4e keer herkozen voor een 

bestuursfunctie.
In 2002 is het OVV archief opgericht door Jan: hij heeft alle documenten en foto’s, die op de kantinezolder lagen, gerubriceerd 
en gedeeltelijk gedigitaliseerd. Hij is nog steeds beheerder van dit archief. Dit archief is een belangrijke bron geweest bij het 
samenstellen van het jubileumboek dat is uitgebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van OVV. Jan is als bestuurslid en 
als archivaris betrokken geweest bij de commissie 100 jaar.
 
Jan Zoetemeijer en Inge Seltenrijch

Piet Riedijk
Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging is hij benoemd als Lid van verdienste.

Piet Riedijk is op 10 jarige leeftijd lid van OVV geworden op  01-07-1966. Met een onderbreking van 
twee jaar was hij in 2017 al 49 jaar bij OVV betrokken.
Hij is in 1976 trainer/leider geworden van diverse jeugdteams. Later is hij zich gaan richten op 
het scheidsrechters vak en heeft jarenlang bij OVV jeugdscheidsrechters begeleid. Ook was hij 
betrokken bij EHBO zaken.Hij repareert nog steeds regelmatig de aluminium doelen want hij is een 
uitstekend aluminium lasser. Hij heeft een functie binnen de Commissie Sportiviteit en Respect een 
paar jaar gecombineerd met het begeleiden van de jeugdscheidsrechters. 

In seizoen 2016-2017 is hij toegetreden tot de groep van vast barpersoneel bij OVV en heeft hij de 
scheidsrechters begeleiding gelaten voor wat het is. Piet is een man die zijn steentje al ca 40 jaar (zeg 

maar een grote steen) bijdraagt binnen de OVV organisatie.
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OVV FANSHOP
We hebben diverse OVV artikelen te koop. Natuurlijk bijzonder leuk om als cadeau te geven. Voor een verjaardag, goed rapport of 
een sportieve prestatie. 

De artikelen uit de fanshop zijn via OVV website per email: OVVfanshop@ovv-oostvoorne.nl  te bestellen of op ‘Sportpark O.V.V.’ bij 
Sandra Kruik & Lieselotte Bouwhuis

www.slagerijwageveld.nl

Dorpsplein 5, 3233 AL Oostvoorne, telefoon: 0181-482503

Een nieuwe brommobiel voor een vast bedrag per maand?  
Kies voor brom! 

       

Uw brom! dealer: 

GARAGEBEDRIJF W. VAN TRIGT BV 

Nijverheidstraat 2  

3214 CL Zuidland 

tel. 0181-451922 

www.trigt.nl 



38 39Presentatiegids OVV 2018-2019 Presentatiegids OVV 2018-2019

OVV BEDANKT SPONSORS 

woningmakelaardij  taxaties  bedrijfsmakelaardij  

Steengoed!

Zuidspuistraat 1b Brielle T 0181- 74 55 85
www.devreijmakelaardij.nl   info@devreijmakelaardij.nl

de Vreij
MAKELAARDIJ

Anytime Fitness
Auto Center Oostvoorne
Automobielbedrijf J. van Dijk 
Honda
Autorijschool Letaba
BDP Netherlands
Bella Roma
Bistro de Landbouw
BK Warenhousing B.V.
Bouwman Sportprijzen
BP Raffinaderij Rotterdam
Bruna
Brunotti Beachclub
Cafe Restaurant Centraal
Cafetaria ‘t Hof
Chinees Indiees Restaurant 
de Lange Muur
Club van 100
Coca Cola
Coneco Building
CSH Cleaning Service
De Vreij Makelaardij
Deltaheat
Dick Klok
Drukkerij van Amen
Elektro Vermeulen
Elincom Electronics
EMO
ERN 
Esso Tramdijk Ferry Baas
Eus

Expert v.d.Groef
Extran
FC Consumer Products eur
FPS Famous Pacific Shipping 
B.V.
Friesland Campina Benelux
Garagebedrijf W. van Trigt
Gopromo
GTO Groep
Gunco/Mateco
Halfords
Hartel
HDW
Helbo
Hoveniersbedrijf Dijkman
Hugo Lens Optiek
ING
Innovatie Service (Portas)
Intratuin Rhoon
J.Oosterman B.V.
Jaap Graaf Zeevishandel
Jansen Glashandel
Jos van Enthoven
Jupiler
Kaay Groep Redstar sales 
Kapsalon Jasper
Kelme
Kempers & Koppenol
Ken Group
KEN Investment
Keurslagerij E. Wageveld

KG Transport Holland B.V.
Klaverjas OVV
Klein Recycling
Kokerij
Kramergroep
Kreko / VHC
Kwalitaria ‘t Centrum
Leo van den Berg
LIME
Lindeloof
Loodgietersbedrijf Vroegh & 
Hobbel 
Loonbedrijf Poldervaart
M labels
Makelaardij du Buf
Makelaardij van der Hoek
Matrix Design
Miko 
Moerland Notaris
Motel Oostvoorne (murphy’s) 
vof
Nauman Van der Starre 
advocaten
Oranjegroep
Palviljoen de Duinrand
Partners in Finance
Paviljoen de Stormvogel
Ping Properties
Pool & feestcafe de Burght
Progeco
Repro Voorne

Restaurant aan Zee
Restaurant de Kogeloven
Rijwielhandel Roskam
Schildersbedrijf Kloet Voorne 
& Putten
Shell Moerman
Soccer for all Academy
Soccer For All Academy
Sumiro
Textiel Services Rijnmond B.V.
Total Clean
Transportbedrijf van der Hoek
Tuincentrum Voorne
Tuinderij Vers B.V.
van Amen
Van Buuren schoenen
Van der Most Transport
Vier Leeuwen incasso
Vloersch
Voorne Tweewielers
Voorrecht Naaimachinehandel
Vriendenloterij
Wapen van Marion
WL Computers
Zann
Zuivelhandel J. Langendoen
Zuyderleven Groep B.V.
Dolci di Zoe

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.



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

Oostvoorne
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