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Van de redactie

Coaches/trainers
Met dank aan
Jan Weerden, Leon Luijsterburg,
Bestuur Oliveo Handbal
en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan deze uitgave.
Vormgeving en drukkerij
Impressed druk en print
Oplage

Alweer een jaar geleden presenteerden wij met trots de presentatiegids in een nieuw jasje. Inmiddels zijn we een jaar verder, en wat voor een jaar…
We hebben met wat ‘tegenslagen’ te maken gehad, waarvan
uiteraard corona er één is. Daarnaast heeft bij de overgang
naar het zaalseizoen een groot deel van de teams te maken
gehad met een wijziging in de samenstelling. Dit zorgde ervoor
dat het ons helaas niet gelukt is om van alle teams een foto te
kunnen publiceren. Wel presenteren wij u de voltallige D-, E- en
F-jeugd en de dames- en herenselectie.!
Wat kunt u verder in deze presentatiegids verwachten?
Het bestuur doet de aftrap. Wat houdt hen bezig in deze bijzondere tijd?

450 exemplaren
Adverteren
Wilt u ook adverteren?
Neem dan contact op met de
commissie commerciële zaken:
ccz@oliveohandbal.nl
Heeft u opmerkingen of suggesties
voor de redactie? Stuur dan een
e-mail naar:
redactie@oliveo-handbal.nl

Verder hebben we de nieuwe trainers van Dames en Heren
senioren 1 gevraagd te vertellen over hun uitdagingen en doelstellingen van dit seizoen.
Ook laten we drie commissies aan het woord: de scheidsrechters, het team dat de krachttrainingen organiseert en de commissie commerciële zaken. Zij hebben weer wat moois neergezet waar iedereen binnen de club veel plezier van ondervindt!
Al met al kunnen we ook dit jaar weer zeggen, “met trots presenteren wij een presentatiegids vol met fotogenieke en enthousiaste Oliveo- sportievelingen”.
We bedanken iedereen die heeft meegeholpen, en in het
speciaal onze sponsor Impressed print & sign voor het mogelijk
maken van dit prachtige exemplaar dat voor u ligt.
Alvast uitkijkend naar het volgende jaar zijn ideeën,
suggesties en tips van harte welkom en kunt u deze sturen
naar redactie@oliveo-handbal.nl.
Voor nu: veel kijk- en leesplezier en stay safe!
Inge, Sylvia en Natalie
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Oliveo, onze handbalvereniging!
DE plek waar veel activiteiten plaatsvinden. Waar iedereen terecht kan om te sporten of te genieten van
de handbalwedstrijden. Waar in tijden, zonder corona,
sporters, familieleden en bezoekers elkaar kunnen
ontmoeten op de sportvelden en in de kantine voor
een hapje en een drankje.
Echter, door de aanwezigheid van het coronavirus zijn
onze mogelijkheden hierin duidelijk beperkt en is er
een dikke streep gehaald door onze vrijheid van handelen zoals we altijd gewend zijn geweest. Toch blijven
we hopen dat alles weer zoals vanouds mogelijk zal
zijn, maar om dit te bereiken, zullen we de maatregelen van de overheid serieus moeten nemen!

Tot slot wil ik graag iedereen die de sponsorcontacten
voor Oliveo Handbal onderhoudt, hartelijk bedanken
voor alle inspanningen in deze en de goede wijze
waarop de contacten verlopen en worden onderhouden. Ook zijn we er trots op om deze mooie Presentatiegids als bewaarexemplaar te kunnen aanbieden
aan onze leden en sponsoren. Ik wens iedereen veel
sterkte en gezondheid toe!
Anita Zuidinga, Voorzitter

Oliveo Handbal volgt de richtlijnen van de overheid
en het NHV op de voet. Verblijf in onze accommodatie
moet ook volgens die richtlijnen gebeuren. Binnen die
richtlijnen bekijken we steeds wat nog wel mogelijk is.
Het is te hopen dat de competitie van HS1 in de Eerste
Divisie en van DS1 in de Tweede Divisie snel een herstart kan maken.
Heren A1 speelt Jeugddivisie en sluit daarmee mooi
aan bij HS1 qua niveau. DA1 staat nu ingedeeld in de
Topklasse, om ook hierbij doorstroming naar de wedstrijdsport te waarborgen.
Ook voor het bestuur van Oliveo, de trainers, coaches
en begeleiders, is dit een lastige periode. Het is daarom leuk te melden dat de herinrichting van de kantine
afgerond is. Onlangs zijn de nieuwe lampen opgehangen. De herinrichting is mogelijk gemaakt door de samenwerking met SkippyPePijN en onder andere door
de bijdragen van de Grote Club Actie, de VvOH en de
kaartclub.
En we zijn verheugd dat KLAVERBLAD Verzekeringen
als hoofdsponsor van Oliveo Handbal, dit jaar weer
haar naam aan onze eerste teams heeft verbonden.
Ook voor veel sponsoren is coronatijd een moeilijke
tijd en wij waarderen het zeer dat juist onze sponsoren toch onze vereniging blijven steunen.
Dus, als je iets gaat aanschaffen, denk dan aan
onze sponsors!
Door deze sponsoring wordt het mogelijk gemaakt
dat alle leden, jong en oud, van onze handbalvereniging mede de vrijheid en de mogelijkheid krijgen om
zich te ontwikkelen. Ook kan Oliveo Handbal zaken
verwezenlijken die nodig zijn voor onze leden en een
goed draaiende handbalvereniging. Hopelijk kunnen
we met zijn allen snel terug naar het ‘oude normaal’ of
iets wat daar dichtbij in de buurt komt.

V.l.n.r. bestuur: Jacques Reniers, Mike van Bemmelen,
Hans Grüne, Anita Zuidinga, Julie van Rijn, Jeffrey
Westerhout, René Westphal en Mieke van Veen
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F1

V.l.n.r. Roann van Aalst, Sanne Schotte, Jara de Jong, Tess van Hamelen, Yinthe van den Berg, Florian van Dijk,
Luuk van der Valk, Jesse Agatz. Coaches niet op de foto: Sandra van Rheenen, Ron van der Valk

E1

V.l.n.r. Leah, Mads, Ben, Tijmen, Aaron, Timo, Floor, Luuk, Ramon (niet op foto)
Coach Tom, Emiel (niet op foto)
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E2

Staand: Martin van der Mei, coach, Finn de Gier, Finn Stoel, Guus Wubben, Maysoun Nobbe, Loïs Geldof,
Meike van den Hoek, Sjard Wubben, coach. Op de voorgrond: Niels van der Mei, Stefan Koops, Anna Koolloos
Moreno

E3

V.l.n.r. Coach: Erik van de Luijtgaarden, Irinie Garas, Nina Stolk, Elisa van de Luijtgaarden, Simon Uppenkamp, Siem Aarssen,
Liam Saris, Suze Bergenhenegouwen, Fien de Kluijver, Coach Marcel Bergenhenegouwen. Niet aanwezig: Jills Bosman
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E4

V.l.n.r., achter: Coach: Judith Gijzenburg-Volkers, Sofie Gijzenburg, Raven Klaassen, Sophie van der Laan, Maeve Westerhout,
Coach: Chantal Westerhout-Geradts. V.l.n.r., voor (jongens): Pau Koster, Sven Codée, Aleksander Steenbrugge

E5

V.l.n.r. Eline van der Horst, Maaike Buijen van Weelderen, Roan van Starrenburg, Otis in der Maur, Mark van den Biggelaar, Rosalie van
der Pol, Elin Bogerd, Pascal van den Biggelaar (coach). Niet op de foto, Patrick in der Maur (coach), Gabriella Nicolaes, Maksim Djukic
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Succesvolle
krachttraining
in samenwerking met
de Viergang
Sinds vorig jaar november hebben wij, Charelle en Richard, de coördinatie van de krachttraining op ons genomen. Het afgelopen jaar hebben we vooral gekeken
en geïnventariseerd hoe het één en ander was georganiseerd. Hieruit is gebleken dat we graag een uur
durende krachttraining aan de jeugd willen aanbieden.
Deze krachtraining vindt niet meer plaats voor de reguliere handbaltraining , maar op een aparte avond.
Verder willen we graag krachttraining per team geven
met elk team zijn eigen krachttrainer. Op die manier
kunnen we een kwalitatief goede krachttraining aanbieden waar we dan ook de tijd voor hebben.
Om dit te bereiken hebben Oliveo Handbal en Sportcentrum de Viergang een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er wordt getraind worden aan de
hand van een vast trainingsschema. Sportcentrum de
Viergang stelt de selectieteams (en in de zomerperiode alle teams van Oliveo handbal) in de gelegenheid
om middels het verenigingsabonnement kennis te maken met de mogelijkheden binnen het sportcentrum.
Daarnaast is het de bedoeling dat de krachttraining bij
Oliveo Handbal verbeterd wordt, zodat de leden een
goede krachttraining krijgen en verantwoord sporten.
Hiermee wordt de core stabiliteit verbeterd en daarmee wordt de kans op blessures kleiner. Het Viergang
Vereniging Abonnement kost €25,- per maand en er
kan dan onbeperkt gebruik worden gemaakt van de
faciliteiten van Sportcentrum de Viergang.
Onder deze faciliteiten vallen de fitness, groepslessen
en squash. De abonnementen zijn maandelijks te wijzigen of opzegbaar. Het aanmelden voor het Viergang
Verenigingsabonnement kan op vertoon van de
digitale spelerspas.

Het doel van deze avond was om de oefeningen die in
het trainingsschema staan te doorlopen en zelf uit te
voeren in de praktijk. Ook was het belangrijk om alle
trainers bij elkaar te hebben om te kijken of er nog
vragen waren n.a.v. het trainingsschema.
De HA1 wordt getraind door Sven de Kroon, de DA1
door Mischa Veneman (geen selectie, wel ervaring),
de HB1 door Luc van Steenbergen, de DB2 is gesplitst
in 2 groepen en 1 groep wordt getraind door Daniëlle
Develing en de andere groep van de DB2 door Bibi
Brand, Arusha van Adrichem, Saïra van Adrichem, Suzanne Drop en Els van Broekhoven. Deze laatste groep
trainers werkt in een roulatie systeem, waarbij er door
twee trainers training wordt gegeven. Verder geven de
coördinatoren van de krachttraining ook krachttraining, Charelle Jordense de DB1 en Richard van Wingerde de DA2.
Op dit moment kan de krachttraining door blijven
gaan ondanks de Corona perikelen en krijgen alle
A- en B-jeugd teams krachttraining volgens het opgestelde trainingsschema. De reacties zijn positief, dus
we gaan door met datgene wat we ingezet hebben:
een kwalitatief goede krachttraining aanbieden, onder
professionele begeleiding van Sportcentrum de Viergang, zodat we de krachttraining bij Oliveo Handbal
naar een hoger niveau brengen en zo de core stabiliteit verbeteren en blessures helpen te voorkomen.

Als een leuk en sportief begin van deze samenwerking
is er een training voor de krachttrainers van Oliveo
handbal georganiseerd door De Viergang. Op vrijdag
4 september werden de krachttrainers van dit seizoen
ontvangen door Sjors en Johan. Na een korte introductie werd de groep in tweeën verdeeld en ging iedere
groep onder begeleiding van deze specialisten aan
de slag.
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Elektrotechnische installaties
Buiten-, binnen-, led-, beveiliging- en noodverlichting
Inbraak- en brandbeveiliging
Mechanische en WTW (warmte terugwinning)
ventilatiesystemen
Centraal stofzuigsystemen
Zonnepaneelsystemen
Data-netwerken en telefooninstallaties
CAI/kabeltelevisie installaties
Laadstation en aansluitingen voor elektrische auto
Energiebesparende voorzieningen
Ook levering aan particulieren van installatiematerialen,
o.a.: gloei-, tl-, halogeen-, spaar- en ledlampen, luxe
schakelmateriaal en wandcontactdozen

Amb

O.a. voor: particulieren / bedrijven / kantoren / winkels
/ woningen / nieuwbouw / verbouwingen
Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker • Tel. 015 - 369 34 10
info@velux-elektrotechniek.nl Openingstijden: ma t/m vr 8 t/m 17 uur
gecertificeerd

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL
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Interview met Jan Weerden,
trainer/coach HS 1
Kun je wat meer vertellen over je ervaring als coach
en waarom je voor Oliveo gekozen hebt?
Ik heb zelf op het hoogste niveau gespeeld en toen ik
35 was ben ik training gaan geven. Dat doe ik nu al zo
een 30 jaar, waarvan ik 20 jaar training heb gegeven
op het eerste divisie niveau. De laatste jaren heb ik
vooral dames getraind. Toen ik weer ‘vrij kwam’ ben ik
in contact gekomen met Erik van der Kruk en zo ben ik
bij Oliveo terechtgekomen. Een mooie uitdaging, een
grotere club, veel talenten, veel jeugd en ik denk ook
graag mee in het jeugdbeleid. Ik hoop in het komende jaar wat meer met de jeugdtrainer samen te gaan
doen. We zijn één van de grootste clubs van Nederland en ik denk dat het een mooi doel is om wat meer
te professionaliseren. We beschikken immers over
veel talenten en veel vrijwilligers.
Wat is je doel voor dit seizoen met de HS en wat ga je
inzetten om dit te bereiken?
Dat vind ik lastig in te schatten. Als iedereen fit blijft
dan vind ik wel dat we de aansluiting met het linkerrijtje moeten kunnen houden. Het is belangrijk om geen
blessures op te lopen en fit te blijven met elkaar, want
28 wedstrijden spelen is best veel. We moeten wennen aan elkaar, maar dat is logisch en dat heeft even
tijd nodig.
Wat zijn voor jou de belangrijkste eigenschappen van
goede coaching?
Een belangrijke eigenschap, en daar heb ik al een
stap mee vooruit gedaan, is om geen emotie te tonen

tijdens de wedstrijd. Daarnaast is acceptatie en duidelijkheid tijdens de wedstrijd belangrijk. We moeten ons
focussen op het spel en het goede voorbeeld geven en
daar met zijn allen voor gaan. Verder vind ik het belangrijk dat we tactisch wisselen, op tijd time-outs aanvragen, de strategie bepalen en uitvoeren. Het gaat te
allen tijde om het resultaat.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben al jaren met vervroegd pensioen en doe
alleen nog maar leuke dingen; ik stream graag
handbal, breng tijd door met mijn kleindochter en
zwem en fiets graag. De kinderen zijn de deur uit,
dus alle ruimte om mijn tijd in te delen met de dingen die ik leuk vind.
Hoe breng jij graag het weekend door?
Mijn leven bestaat wel uit handbal, daar leef ik
helemaal voor. Het voorbereiden van de wedstrijd
is voor mij wel een belangrijke bezigheid in het
weekend. Verder heb ik samen met mijn zoon een
seizoenkaart bij Feyenoord, dat spelletje vinden
we ook erg leuk. Ik vind het ook leuk om dit samen
met mijn zoon te doen. Hopen maar dat we snel
de wedstrijden weer kunnen gaan bijwonen.
De situatie met Corona ervaren we wel als erg
vervelend. Wat ik leuk vond was het streamen van
de wedstrijd, zodat het publiek online mee kon
kijken. Goed initiatief en ook motiverend voor de
spelers.
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Boven vlnr: Mandy Crijnen, Julie van Rijn, Elles Zwinkels, Verena ten Hacken, Daniëlle Develing, Charelle Jordense, Yvette Rotteveel.
Onder vlnr: Els van Broekhoven, Bibi Brand, Susan Drop, Anne van de Sande, Lara Klompé, Stefanie Develing, Kelly van Velzen.

Angelique van Adrichem, Leon Luijsterburg,

Jessy van der Ende, Céline Lorist.

Boven vlnr: José Langelaan, Dennis van Bemmelen, Luc van Steenbergen, Emiel van de Coevering, Luuk Haye, Nando Leijenhorst, Jan Weerden.
Onder vlnr:, Dylan Lorist, Koen Franke, Luuk de Visser, Max Langelaan, Leroy Smit, Roel de Jong. Mike van Bemmelen, Jop Luijsterburg en Johna Kempers ontbreken op de foto.

Interview met Leon Luijsterburg,
trainer/coach DS 1

Kun je wat meer vertellen over je ervaring als handballer, coach en hoe ben je bij Oliveo terecht gekomen?
Als klein jongetje was ik lid van een voetbalclub, maar
het was niet echt mijn ding en ik had het niet zo naar
mijn zin in het team. Mijn zussen speelden allemaal
handbal en toen ben ik daar ook eens gaan kijken. Zo
ben ik gaan handballen. Ik was een fanatieke speler in
Heerle bij een echte familieclub; een veilige omgeving,
ons kent ons en veel sociale controle. Kenmerken die
ook bij Oliveo passen.
Bij Heerle ben ik daarnaast op jonge leeftijd training
gaan geven en later ook als jonkie en beginnende trainer bij de Dames en Heren senioren van Heerle. Aansluitend heb ik mijn weg vervolgd als trainer/coach bij
een aantal verenigingen in Zuid-West-Nederland; de
laatste jaren heb ik achtereen bij de heren van Delta
Sport, Heerle en Dongen getraind. Nadat ik gestopt
was bij Dongen, kwam ik in contact met Erik van de
Kruk als voorzitter van de TZ Oliveo Handbal. Ik kende
hem nog van een cursus. Via een tweetal zakelijke,
informatieve en fijne gesprekken met Erik en vertegenwoordiging van de Dames ben ik bij Oliveo terecht
gekomen. Naast het coachen ben ik ook binnen de
handbalwereld docent van handbaltrainers-opleidin14
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gen bij het NHV. Dat doe ik al een tijdje en vind ik leuk
om te doen. Het ligt nu even stil vanwege corona.
Wat is je doel voor dit seizoen met de Dames en wat
ga je inzetten om dit te bereiken?
Ik ben bij Oliveo gekomen met de opdracht om mee te
helpen aan het meer professionaliseren van de club.
Dat is de opdracht vanuit het bestuur en dat ga ik voor
de dames, samen met de technische staf van Ds 1 en
Ds 2, oppakken. We staat voor een flinke uitdaging.
Beide damesteams zijn erg veranderd in samenstelling. Bij Ds 1 zijn zes speelsters gestopt, waarvan een
aantal dragende speelsters. Zij moesten vervangen
worden, waardoor nog niet iedereen op hetzelfde niveau speelt. Dat kost tijd en veel trainingsarbeid. Dat
bepaalt mede de doelstelling die we hebben. Leren,
ontwikkelen en stap voor stap kijken waar we op uit
kunnen komen met realistische verwachtingen.
Wat zijn voor jou de belangrijkste eigenschappen van
goede coaching?
Kijken wat voor team je hebt, inzicht krijgen in de kwaliteiten en de ontwikkel- en verbeterpunten van dit team,
goed afspreken welke realistische doelen we hebben
en wat we van elkaar kunnen verwachten. We moeten

stap voor stap te werk gaan. Verder is een goede mix
tussen de handbal- technische zaken en de aandacht
voor persoonlijke zaken belangrijk. Daarnaast is aandacht voor elkaar heel belangrijk binnen teamsport.
Gelukkig hebben we daarvoor ook een goede begeleidster. Ze pakt die rol goed op, heeft er een nieuwe invulling aan gegeven en met haar ervaring als speelster kan
ze zich heel goed inleven in de speelsters.

Aan de doorstroming kan en moet, naar mijn idee, nog
wat meer aandacht worden besteed. Doorstroming van
de A-jeugd en het tweede team en ze klaarstomen voor
de Dames 1. Dit is belangrijk binnen de vereniging en dit
pak ik graag op samen met de A-junioren.. Dit kan zowel
middels trainen als het spelen van wedstrijden. Leren
van zaken die niet altijd even goed zijn gegaan en kijken
hoe we dit gezamenlijk kunnen verbeteren.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben 63 jaar, ik woon samen en heb een zoon
Jop. Hij speelt sinds kort bij de Heren van Oliveo.
Ik ben actief als opleidingsdocent in Eindhoven bij
de ALO. Ik woon in Schiedam. Zelf ben ik niet heel
actief in de sport. Ik fiets en wandel wel af en toe.
Wij houden van vakantie richting buitenland,
maar zijn afgelopen zomer zijn binnen Nederland
op vakantie geweest. Als we maar de rust en
de ruimte hebben, dan maakt de locatie niet
zoveel uit.

Wat is voor jou de beste manier om het weekend
te beginnen?
Ik heb het geluk dat ik sinds kort vier dagen werk,
dus mijn weekend begint al op vrijdagochtend. Na
de donderdagtraining begint voor mij dus echt het
weekend. Ik neem de tijd om rustig te ontbijten en
de krant te lezen. Meestal doe ik dan wat boodschappen en daarna is het gewoon doen waar ik
zin in heb. De voorbereiding voor de wedstrijd van
zaterdagavond zit ook altijd in mijn gedachten. In de
loop van de dagen naar de wedstrijd toe, wordt dat
steeds wat meer. Ik probeer mij als het kan bij de
wedstrijd wel wat af te zonderen, zodat ik mij meer
kan concentreren op het begeleiden. Dan kom ik los
van de omgeving en kan ik mij echt focussen. Dat
verwacht ik ook van de meiden en andere betrokken. Om zo goed mogelijk te kunnen spelen!

Persoonlijk zoek ik graag de aansluiting met de jeugd.

Vroeger kampeerden we, maar de laatste jaren
zijn we meer overgegaan naar vakantiehuisjes.
Verder houd ik ervan om detectives te lezen en te
kijken en probeer ik mij wat te verdiepen in kunst
en cultuur, maar daarvoor ontbreekt soms de tijd.
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Samen met onze fysio's dieper kijken dan de oppervlakte,
met ons echo‐apparaat kunnen we je nog beter helpen!

Noordweg 77
T 015‐3699710
W 06‐13389193
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Onze scheidsrechters

Gerben Renes, Ilja van Driel
Leona de Jong en Lucien Jordense
ontbreken op de foto’s
Misschien krijgen we ooit nog wel eens een wereld
waarin tijdens een wedstrijd geen overtredingen worden gemaakt. En wanneer iemand een fout maakt, hij
dan meteen zelf zegt ”sorry, vier passen” en de bal aan
de tegenstander overhandigt. Tot die tijd komt, hebben we toch echt onze scheidsrechters nodig.
De scheidsrechters hebben als belangrijke taak erop
toe te zien dat de regels worden nageleefd en in te
grijpen wanneer dat niet gebeurt. Maar dat betekent
niet dat zij op het veld staan, wachtend op de kans
iemand te straffen die de fout ingaat. Ze willen er
juist voor zorgen dat iedereen met plezier en op een
eerlijke wijze in een veilige omgeving kan handballen!
Of misschien nog simpeler: zorgen dat we wedstrijden kunnen spelen. Voor onze thuiswedstrijden in de
breedtesport moeten we namelijk zelf zorgen voor
een scheidsrechter. Geen scheidsrechter? Dan volgt
een reglementaire 0-10 nederlaag! Dat wil natuurlijk
niemand en gelukkig hebben we een team enthousiaste, goede scheidsrechters die vrijwillig iedere week de
wedstrijden fluiten.
Voor de wedstrijdsport ligt het net wat anders. Deze
wedstrijden mogen niet door eigen scheidsrechters
gefloten worden. Wel moeten we voor elk team in
de wedstrijdsport een bondsscheidsrechter leveren.
En onze bondsscheidsrechters reizen vervolgens het
hele land door om overal wedstrijden te fluiten. Als
Oliveo Handbal mogen we echt trots zijn op het team
scheidsrechters dat we nu hebben. De meeste teams
komen uit in de breedtesport en die worden gefloten

Achterste rij: Ilja van Driel, Hans Boeters, Normen
Rotteveel, Pascal van den Biggelaar, René Westphal,
Richard Spies Voorste rij: Kim Kegge, Nienke Koster,
Dewi Baan, Kasper Boeters, Rens van der Mei
door een twintigtal jeugd- en verenigingsscheidsrechters. Daarnaast hebben we in het team op dit moment
vijf bondsscheidsrechters. Richard Spies en Lucien Jordense fluiten landelijk in de 2e divisie. En waar Hans
Boeters ondertussen in de 1e divisie actief is, hebben
Gerben Renes en Ilja van Driel net hun debuut in de
Eredivisie achter de rug! En hopelijk komen er nog
twee bij: Kim Kegge – die als koppel met Leona de Jong
fluit - en Danny Meijndert zijn beiden in opleiding tot
bondsscheidsrechter.
Hebben we het over onze scheidsrechters, dan moeten we ook de Dames en Heren A en B noemen: zij
fluiten de wedstrijden van onze D- en E-jeugd. De spelregels kennen ze natuurlijk wel, want ze spelen het
spelletje zelf ook. Maar als scheids op het veld staan is
toch wat anders. Daarom zorgen we altijd voor begeleiding. Zo kunnen ze in een veilige omgeving ervaren
hoe het is om diegene te zijn die in een split-second
alle beslissingen moet nemen!

Zoals bij al onze teams, kent dat
van de scheidsrechters ook
verloop. De club wordt steeds
groter, dus moeten er ook
steeds meer wedstrijden
gefloten worden.
Wil jij een carrière als
scheidsrechter, of wil je
meer informatie? Neem dan via de website even
contact op met de commissie scheidsrechterzaken.
Presentatiegids
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wij houden van fietsen

VELUX /////

DE E-BIKE
SPECIALIST
IN DE REGIO!

E L E K T R O T E C H N I E K

Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:
■
■
■
■
■

Elektrotechnische installaties
Buiten-, binnen-, led-, beveiliging- en noodverlichting
Inbraak- en brandbeveiliging
Mechanische en WTW (warmte terugwinning)
ventilatiesystemen
Centraal stofzuigsystemen
Zonnepaneelsystemen
Data-netwerken en telefooninstallaties
CAI/kabeltelevisie
rrrrrrrrr installaties
rr rrrrrrrr rrr rrrrrrrrrr
Laadstation en aansluitingen voor elektrische auto
rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrr
Energiebesparende voorzieningen
rrrrrrrrrrrrrrrr
rrinstallatiematerialen,
rrrrrrrrrr
Ook levering
aan particulieren van
o.a.: gloei-, tl-, halogeen-, spaar- en ledlampen, luxe
schakelmateriaal
en wandcontactdozen
rrrrrr
rrr rrrrrrrrrrrrrr

Ambachtsweg
41H - 2641 KT Pijnacker
■
■
■
■
■
■

ELECTRISCH FIETSEN

KOM LANGS IN
ÉÉN VAN ONZE
WINKELS VOOR
EEN PERSOONLIJK
ADVIES EN MAAK
EEN VRIJBLIJVENDE
PROEFRIT

Amb

WESTLAAN 6 - PIJNACKER
TEL 015 369 24 78

O.a. voor: particulieren / bedrijven / kantoren / winkels
/ woningen / nieuwbouw / verbouwingen

rrrrrrrrr rrr rrrrrrrrr

MARKT 105 - NOOTDORP
TEL 015 310 93 20

Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker • Tel. 015 - 369 34 10
info@velux-elektrotechniek.nl Openingstijden: ma t/m vr 8 t/m 17 uur

rrrrrrrrrrrrrrrrr

gecertificeerd

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL

Tel. 015-3695358
vgs@hetnet.nl – www.vgspijnacker.nl

Rodenrijseweg 309 · 2651 BS Berkel & Rodenrijs
Tel. 010 - 511 24 21 · info@biketotaalleosmit.nl
www.biketotaalleosmit.nl
SHOP ONLINE OP WWW.WIJTMAN.NL
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U koopt toch ook bij
onze sponsoren!

Vo
■
■
■
■

Kees van der Helm

Onze sponsoren dragen bij aan onze sportieve ambities
en daarvoor zijn wij zeTuinbouwdankbaar.
Loonbedrijf

NIEUW!

■
■
■
■
■
■
■

Kleingrondverzet
Graafwerkzaamheden
Beschoeiing en vlonderbouw

015 - 369 50 21

Oliveo handbal heeft sinds dit jaar digitale sponsorpakketten beschikbaar.
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft in ons
uitgebreide pakket aan sponsormogelijkheden, laat het ons dan weten.
Informatie vindt u op onze sponsorsite
www.oliveohandbal.nl/sponsoring

O

skippypepijn.nl

inf

g

www.vdhelmkleingrondverzet.nl

015 -3693251

-

06 -51573258

E
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Ambachtsweg 41H - 2641 KT Pijnacker
rrrrrrrrr rr rrrrrrrr rrr rrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrr rrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrr rr rrrrrrrrrr
rrrrrr rrr rrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrr rrr rrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrr

Tel. 015-3695358
vgs@hetnet.nl – www.vgspijnacker.nl

LIVE_juni_2019-V6.indd 31

U koopt toch ook bij
onze sponsoren!
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

10-6-2019 20:37:59

Samen met onze fysio's dieper kijken dan de oppervlakte,
met ons echo‐apparaat kunnen we je nog beter helpen!

Onze sponsoren dragen bij aan onze sportieve ambities
en daarvoor zijn wij ze dankbaar.

NIEUW!
Oliveo handbal heeft sinds dit jaar digitale sponsorpakketten beschikbaar.
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft in ons
uitgebreide pakket aan sponsormogelijkheden, laat het ons dan weten. Noordweg 77
T 015‐3699710
Informatie vindt u op onze sponsorsite
W 06‐13389193
www.oliveohandbal.nl/sponsoring
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D1

Achterste rij v.l.n.r.: Maksim, Maxim, tom, Nouryn, Isabella, Thea, Renée
Onder v.l.n.r.: Marc, Joeri, Demi, Nika, Tessel

D2

Achterste rij v.l.n.r.: Eric Magielse (coach), Just Vankan, Dani Saris, Remy de Groot, Mauro Magielse, Rilana Kruijs, Denise Westphal (coach)
Middelste rij v.l.n.r.: Romy van Nieuwenhoven, Malin Martina, Emma Oortman, Leona Tas, Lucas Bogerd. Liggend: Anna Bakker
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D3

Staand v.l.n.r.: Coach: Britt de Kroon, Coach: Marit Duijvestijn, Wesley van der Horst, Isa van der Voorn, Fiene van Atten, Djenna Bergwerff,
Floor Huurman, Liz Rooijakkers, Coach: Myriam de Waal Zittend v.l.n.r.: Robin Geul,Isis Rademakers,Indy van Niel,Arwen Baljeu, Zoey Hoogendorp
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Als partners sta je voor elkaar in
goede en slechte tijden
Met enige trots lezen wij van de Commissie Commerciële Zaken (CCZ) weer een prachtig exemplaar van
de presentatiegids. Een gids die een kijkje achter de
schermen geeft van onze mooie handbal vereniging
en die ook weer vol staat met advertenties van bedrijven die Oliveo Handbal een warm hart toedragen en
financieel steunen. En wat is dát belangrijk, zeker in
deze bijzondere periode. Sommige bedrijven komen
goed door deze fase heen, maar er zijn er ook die het
moeilijk hebben. Vanuit CCZ spreken wij liever over
partnerschip dan over sponsoring. Als partners sta je
voor elkaar in goede en slechte tijden. Als vereniging
kunnen wij onze partners helpen door, wanneer je
iets moet aanschaffen eerst eens lokaal te kijken of
dat bij een van onze partners mogelijk is. Daarmee
helpen wij elkaar!

Boven vlnr: Rijnse Onland, Remco Verschoor,
Tom Drummen
Onder vlnr: Jaap Kloeg, Wim Langelaan
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CCZ gaat ook in deze tijd gewoon door om via de
digitale weg partners aan ons te binden. Dus heb je
contacten die interesse hebben om onze zaal of ons
veld op te fleuren met een mooi bord, een team te
sponsoren, gebruik te maken van ons media pakket of
een advertentie in de volgende gids te plaatsen, laat
het ons dan weten via: CCZ@oliveo-handbal.nl
Met een vriendelijke groet van team CCZ

Zeeuw&Zeeuw Renault Delft
De grootste Renault-vestiging van de regio (ligging langs de N470)

Alle laatste nieuwe modellen van Renault en Dacia
Bedrijfswagen Center
Pro+ Center - mobiliteit voor de ondernemer
Renault Minute - binnenrijden zonder afspraak
Eigen Leasemaatschappij (Forward Lease)

De Hypotheker
vergelijkt alle banken.
Ook jouw eigen bank.

Maak een afspraak, het eerste gesprek
is kosteloos. Of kijk op hypotheker.nl

Keuze uit ruim 100 Top Occasions
Zeer aantrekkelijke financieringen
Eigen verzekeringen (Assubliem)
Ruime vloot demonstratieauto’s
Autoverhuur en Shortlease

Elke werkdag geopend van 07:00 - 19:00 uur
(Kijk op www.zeeuwenzeeuw.nl/renault voor de openingstijden van onze afdelingen)

Delft Pro+Center, Exportweg 2, Delfgauw, tel. (015) 256 44 00
www.zeeuwenzeeuw.nl/renault

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.
Nootdorp Dorpsstraat 12 a (015) 310 72 10
Delft Westlandseweg 13 a (015) 214 29 72
20191008120813_4740.adpro.indd 1

10/8/2019 12:08:11 PM

Uw accountant
en adviseur
Oranjeplein 2
2641 EZ Pijnacker
T 015 362 06 00
www.bloemendaalruigrok.nl
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Wij wensen jullie veel
sportplezier!
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