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Met dank aan
Henny van Bemmelen, Mischa Vene-
man en Katja Tas van DA1
Petra Walchenbach van DB1
Bestuur Oliveo Handbal 
en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan deze uitgave.

Vormgeving en drukkerij
Impressed druk en print

Oplage
425 exemplaren

Adverteren
Wilt u ook adverteren?
Neem dan contact op met de
commissie commerciële zaken:
ccz@oliveo-handbal.nl

Heeft u opmerkingen of tips voor
de redactie? Stuur dan een e-mail
naar: redactie@oliveo-handbal.nl

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. Wat 
hebben Inge, Sylvia en Natalie van de redactie hier weer een 
mooi beeld gegeven van onze handbalvereniging. Een gids die 
een kijkje achter de schermen geeft van onze mooie handbal-
vereniging maar die ook weer vol staat met advertenties van 
bedrijven die Oliveo Handbal een warm hart toe dragen en 
financieel steunen. En wat is dát belangrijk zeker in deze bijzon-
dere periode. Sommige bedrijven komen goed door deze fase 
heen maar er zijn er ook die het moeilijk hebben. Vanuit CCZ 
spreken wij altijd liever over partnership 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 niet bij 
één van onze partners kan. Daarmee helpen wij elkaar!

CCZ gaat ook in deze tijd gewoon door om via de digitale weg 
partners aan ons te binden dus heb je contacten die interes-
se hebben om onze zaal of 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, laat het ons dan 
weten via: CCZ@oliveo-handbal.nl

Met een vriendelijke groet van team CCZ

CCZ BESTAAT UIT:

BOVEN VLNR: 
REMCO VERSCHOOR 

TOM DRUMMEN
CLAUDIA WEBER

ONDER VLNR: 
RIJNSE ONLAND

JAAP KLOEG

Commissie Commerciële Zaken
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Coronakink in de 
Oliveokabel ...
Seizoen 2021-2022 startte begin september, en hoe! 
Eindelijk mochten we weer handballen zoals we gewend 
zijn. Naast de competitie hebben er ook al wat andere 
activiteiten plaatsgevonden. Tijdens het Klaverblad-
toernooi lieten beide selectieteams zien wat ze in huis 
hebben. Verder stond aan het eind van de vakantie 
natuurlijk het jaarlijkse jeugdkamp op de planning, waar 
alle kinderen én leiding enthousiast van terugkwamen. 

We keken uit op een prachtig seizoen, op handbalgebied 
en daarbuiten. In de zaalcompetitie spelen maar liefst 
zeven teams in de wedstrijdsport: HS1 Eerste Divisie, 
DS1 Tweede Divisie, HS2 Eerste Klasse, HA1 en HB1 
Jeugddivisie en DA1 en DB1 Topklasse. Het beloofden 
spannende wedstrijden te worden, waarbij enkele teams 
in Het Nest voor het eerst met hars spelen. Dit jaar zijn 
er ruim 25 teams die elke week proberen de overwin-
ning te behalen. Het G-team kon eindelijk weer starten 
en ook de maandagrecreanten waren weer trouwe be-
zoekers. Beide teams kunnen nog aanvulling gebruiken. 

De Activiteitencommissie heeft weer een leuk program-
ma op stapel staan. De Pietentraining kon nog net door-
gaan en we gaan ervanuit de rest van het programma in 
2022 ook. De zwemavond voor de jeugd begin oktober 
was weer een geslaagd evenement. Ook dat heeft de 
club een boost gegeven. 

Het bestuur is hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen 
dankbaar, ook voor de continuering van ons partnership 
voor de komende jaren. 
Het ontbreekt Oliveo Handbal niet aan ambitie, maar 
een voorzitter zou het plaatje helemaal compleet ma-
ken. We zoeken iemand met visie die het bestuur en 
de club wil leiden naar een stabiele toekomst. Er zijn 
enthousiaste vrijwilligers genoeg, alleen die ene man of 
vrouw die de verbindende rol wil en kan spelen, missen 
we nog. 

Oliveoleden mogen trots zijn op hun mooie vereniging 
die gedragen wordt door enkel vrijwilligers, die fungeren 
als de werknemers voor de club. 

Helaas gooide corona in november weer roet in het eten 
en nu - begin december - is het afwachten wat het NHV 
besluit te doen met de competities nu er niet getraind 
kan worden. 

We blijven hopen op een mooie tweede helft 
van het seizoen,
het bestuur.

CCZ BESTAAT UIT:

BOVEN VLNR: 
REMCO VERSCHOOR 

TOM DRUMMEN
CLAUDIA WEBER

ONDER VLNR: 
RIJNSE ONLAND

JAAP KLOEG
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V.l.n.r. achter: Fenna Overdevest, Tijs van der Mei, Laura Kooij, Robin Kooij.
Voor: Reinier van der Pol (coach), Louise van der Pol, Evi Bouman, Demi Kolfers, Cas den Dulk,  
Martin van der Mei (coach).

Froukje Harteveld, Caitlynn van Noort, Axel In der Maur, Abby Hoogweg, Dani Gijssen, Tess van Hamelen, 
Patrick In der Maur (coach). Ontbrekend op de foto: Florian van Dijk, Jara de Jong.

F1

F2



 Presentatiegids                 2021-2022  l 5

V.l.n.r. achter: Suze Bergenhenegouwen, Nina Stolk, Elisa van de Luijtgaarden, Siem Aarssen, Liam Saris,  
Stan Pellegrom, Erik van de Luijtgaarden (coach). Voor: Fien de Kluijver, Simon Uppenkamp.  
Ontbrekend op de foto: Marcel Bergenhenegouwen (coach).

V.l.n.r. achter: Pascal van den Biggelaar (trainer/coach), Aleksander Steenbrugge, Mark van den Biggelaar, 
Otis in der Maur, Raven Klaassen, Judith Gijzenburg-volkers (coach). Midden: Sven Coodée, Sofie Gijzenburg, 
Sophie van der Laan, Maeve Westerhout. Voor: Gabriella Nicolaes.

E2

E1
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V.l.n.r. achter: Ron van de Valk (coach/trainer), Eline van der Horst, Roann van Aalst, Jesse Agatz,  
Sanne Schotte, Yinthe van den Berg,  Sandra van Rheenen (coach/trainer). Voor: Elin Bogard,  
Luuk van der Valk, Saar de Winter, Eliana Bayat. Rosalie van der Pol ontbreekt op de foto.

V.l.n.r. achter: Miranda ten Hulscher (coach), Annabel Fluitman, Sam Duijnisveld, Evy Zoutendijk. Voor: Saar de 
Winter, Stefania Pirjak, Chriselle Cheng. Ontbrekend op de foto: Eliana Bayat en Julie Sofie van Broeckhuysen.

E4

E3
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Hoe lang kennen jullie elkaar?

Hoe is de vonk overgesprongen?

Wat vinden jullie zo leuk aan elkaar?

Hoe zien jullie jezelf over 10 jaar?

Wat vinden jullie van elkaars handbalkwaliteiten?

Wat is het geheim van een handbalrelatie?

Wij kennen elkaar al heel lang maar gaan pas drie jaar 
echt met elkaar om. Dat kwam door het jaartje ver-
schil in de leeftijdscategorie. Sinds wij in dezelfde leef-
tijdscategorie zijn gekomen, zien we elkaar ook vaker 
op de handbal en zijn we vanzelf buiten de handbal 
ook gaan afspreken. 

We kennen elkaar al sinds ons vijfde ongeveer. Toen 
zijn we begonnen met handballen en speelden we 
samen in een team.

Wij zijn begonnen als vrienden en naar mate we elkaar 
beter leerden kennen, kwamen daar langzaamaan ook 
gevoelens bij kijken.

We zaten op dezelfde middelbare school en rond 
de derde klas zijn we samen naar huis gaan fietsen 
omdat we allebei in Delfgauw woonden als een van de 
weinigen. Ook op de handbal hadden we steeds meer 
contact in de vriendengroep. Toen we ook nog samen 
een project moesten doen voor aardrijkskunde leek 
het ons wel leuk om dat thuis te doen en toen is het 
eigenlijk langzaamaan gegroeid.

Wat wij zo leuk aan elkaar vinden, is dat we lekker 
onszelf kunnen zijn bij elkaar. Dat geeft een veilig en 
warm gevoel. Ook is het zo omdat wij natuurlijk alle-
bei op handbal zitten en dit ook erg leuk vinden, we 
dezelfde interesses hebben en we kunnen altijd wel 
ergens over praten.

Julie staat altijd voor iedereen klaar en blijft af en toe 
zelfs tot het einde van een feestje. Luuk blijft altijd tot 
het einde van het feestje en heeft dan ook nog tijd 
over voor mij, een echte multi-tasker dus. Owja en hij 
is mega muzikaal, nu nog wachten op mijn zangtalent 
en we zijn de nieuwe Suzan en Freek.

Over 10 jaar zien wij elkaar nog steeds gezellig rond-
lopen op Oliveo. Hopelijk spelen wij dan in Dames en 
Heren 1 en hebben we het nog steeds erg leuk met 
elkaar.

Op huwelijksreis naar Hawaii nadat we een mooi huis 
hebben laten bouwen in Pijnacker dat wat groter is 
dan ons stekkie van nu. Misschien zelfs een toekom-
stig Heren/Dames 1 talent op komst? Als het aan Julie 
ligt in ieder geval wel.

Wij vinden elkaar leuke spelers. Je merkt dat we het al-
tijd naar ons zin hebben en inzet tonen. Natuurlijk zijn 
er altijd nog verbeterpuntjes bij elke speler. Wij probe-
ren elkaar daar zoveel mogelijk mee te helpen.

Het wordt een lastig seizoen voor DS1 maar Juul 
carried ze wel ff naar handhaving. 
Luuk heeft zijn plekje in HS1 inmiddels veroverd en ik 
denk dat hij een goede aanvulling is, zodat het team 
over een paar jaar wel kan promoveren.

Het is niet echt een geheim. Het is juist onwijs leuk dat 
wij allebei aan deze sport doen. Het verbindt ons erg 
met elkaar en we hebben ook onze eigen vrienden bin-
nen de club. Het is hier supergezellig, dus dat maakt 
het alleen maar makkelijker en leuker.

Op dezelfde dag trainen zodat je elkaar af en toe nog 
ziet. Sleutel tot dit geheim hebben we helaas nog niet 
gevonden, vooral de niet-trainingsdagen goed benut-
ten. Gelukkig kunnen we elke zaterdag gezellig een 
drankje doen op Oliveo en dansen op de bar (geintje 
natuurlijk Mieke).

OliLoveOliLove
Andy & Demi

Julie & Luuk  



8   l  Presentatiegids                 2021-2022

IMPRESSED 

LAAT OOK UW 

PRINT & SIGN ER 

INDRUKWEKKEND 

EN KLEURRIJK

 UIT ZIEN! 

SPECIALISTEN IN KLEURRIJK PRINT & SIGN

DaFruit

print & sign

W E T E R I N G W E G  1 1 - 1 3   •   2 6 4 1  K M   P I J N A C K E R

0 1 5  3 6 9  9 4 1 3    •   W W W. I M P R E S S E D D R U K . N L



 Presentatiegids                 2021-2022  l 9

V.l.n.r. achter: Pim Oortman (Coach); Anna Bakker, Demi van der Helm, Rilana Kruijs, Arwen Baljeu, Romy van 
Nieuwenhoven, Leona Tas, Sylvia (Coach). V.l.n.r. voor: Malin Martina, Zoey Hoogendorp, Emma Oortman.

V.l.n.r. achter: Robin Geul, Tijmen van Paridon, Stefan Koops, Mauro Magielse, Eric Magielse (coach).
Voor: Finn Stoel, Niels van der Mei, Lucas Bogerd, Aaron van Dijk, Mats Bos.

D2

D1
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V.l.n.r. achter: Tom van Schie(C), Timo Diependaal, Leah van Hacken, Floor van Schie, Ramon Diependaal, 
Finn de Gier, Luuk Kieft. Voor: Ahmad Ferdaws, Ben Aziz, Guus Wubben.

V.l.n.r. achter: Sil Klompé (assistent coach), Iris Muysson (coach), Isis Rademakers, Floor Huurman,  
Meike van den Hoek, Ines Dik Silva, Dénis Kemp (assistent coach). Voor: Emma Koppers, Maysoun Nobbe,  
Elin van Kampen, Irinie Garas, Lois Geldof, Indy van Niel, Femke van den Hoek (coach).

D4

D3
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Teamsponsoren

Hoofdsponsor Oliveo en teamsponsor Heren 1 en Dames 1.
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De Activiteitencommissie is verantwoordelijk 
voor het organiseren van evenementen en 
activiteiten in- en rondom Oliveo Handbal, 
voornamelijk voor de jeugd. 

Doelstelling AC
Door het organiseren van niet handbal gerelateerde 
activiteiten komen leden in een ontspannen sfeer 
samen en wordt de betrokkenheid met de club en 
de teamspirit verhoogd. Tevens worden door de 
activiteiten jeugdleden geënthousiasmeerd, dit ter 
bevordering van de uitstraling van de club. 

Terug naar jou! 
Dit is wat je onder andere gaat doen:
- Bedenken van nieuwe activiteiten
- Organiseren en plannen van de activiteiten
- Aanwezig zijn bij onze vergaderingen 
 (4 – 5 per jaar)
- Aanwezig zijn bij een aantal activiteiten per jaar

Functie eisen
Wij zoeken iemand die proactief is, goed kan 
plannen, organiseren en die zeker niet bang is om 
de handen uit de mouwen te steken. En het leuk 
vindt om zich in te zetten op vrijwillige basis voor 
Oliveo Handbal. Het aantal uren is naar eigen inzicht, 
wanneer het jou uitkomt. 

Ons aanbod
Wij zijn het hierover eens: het werk geeft je een goed 
gevoel! Verder vergroot je je sociale netwerk, werk je 
in een gezellig team en organiseren wij elk jaar een 
etentje met het team.

Help jij ons een handje mee?
Heb jij minimaal één van bovenstaande talenten en 
wat vrije tijd die je graag voor onze club wilt inzetten? 
Stuur dan een mail naar: 
activiteiten@oliveo-handbal.nl

V A C A T U R E

Vrijwilliger Activiteitencommissie

V.l.n.r. achter: Demi Walchenbach (coach), Noa van Leeuwen, Jetske IJszenga, Xianysha Minguel, Lies Fransen, 
Nikki Walchenbach, Gioia Maas, Andy Botermans (coach).Voor: Bente de Roos, Maj Kempers, Sophie Ver-
schoor, Nilaya Kirindongo. Ontbrekend op de foto: Karlijn van der Arend(speelster), Corine Bakker (teamver-
antwoordelijke), Petra Walchenbach (teammanager), Johan Kempers (teamverantwoordelijke).

DB1
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B1 speelt dit jaar topklasse en het kader bestaat uit teammanager Petra Walchenbach en drie coaches; 
Corine Bakker, Andy Botermans en Demi Walchenbach (bij afwezigheid van Corine vervangt Johan Kem-
pers haar).  Andy en Demi coachen zelf en zijn ambitieus, maar aangezien zij nog jong zijn en ervaring op 
moeten doen, ondersteunen Corine en Johan indien nodig. 

Wat is de rol van Petra?
Teammanager is de officiële naam, maar zelf noemt ze 
het meer een ‘manusje van alles’. Ze organiseert alles 
rondom het team, oefenwedstrijden, besprekingen, 
contact met ouders, ondersteuning als er hulp nodig is 
en de spelers kunnen altijd voor alles bij haar terecht. 

Wat houdt topklasse in?
Topklasse betekent dat we op een hoger niveau spe-
len, we gaan dit jaar voor het eerst uitzoeken hoe dat 
is. Oliveo-breed is het doel om vanuit de C-categorie 
de aansluiting naar de dames en heren makkelijker te 
maken. Een goede doorstroom is belangrijk en nodig 
om op niveau te kunnen blijven spelen. Dat betekent 
voor de spelers dat er drie keer per week getraind 
wordt en dat er in het weekend een wedstrijd is. De 
trainingen worden verzorgd door Leon Luijsterberg 
(DS1) samen met Andy en Demi. En daarnaast wordt 
er van de spelers ook verwacht dat ze fluiten en de 
wedstrijdtafel bemannen. De vereniging investeert in 
de teams en verwacht daar ook wat voor terug. 
Naast de reguliere trainingen is er één extra speci-
alistentraining per week waarbij er op verschillende 
posities getraind wordt. Daarbij is het doel dat ieder 
team minstens één keer per week met een hoger team 
meetraint. Verder spelen we niet meer op het veld, 
maar alleen in de zaal. Ook zijn we, om de spelers 
geleidelijk te laten wennen aan het niveau, oefenwed-
strijden gaan spelen. 

Hoe bereiden jullie je voor op dit seizoen?
We willen een trainingsweekend organiseren, meerde-
re oefenwedstrijden spelen, aan teambuilding doen en 
zeker ook een teamuitje organiseren. 
Wat is de doelstelling voor dit jaar?
We willen met heel veel plezier handballen op een leuk 
en hoger niveau. Wij hopen mee te kunnen spelen in 
de middenmoot. Wel zijn de grootste doelen: erva-
ring opdoen, plezier maken en een hoop leren. Ook 
wanneer er een wedstrijd verloren wordt, is dit een 
leermoment. Het is belangrijk dat we leuk mee kunnen 
draaien en het daarbij vooral gezellig blijft in het team. 

Voel je je helemaal thuis bij Oliveo?

Ja, ik vind het een hele fijne vereniging. Ik ken Oliveo 
als een gezellige dorpsvereniging en nu gaan we vol-
ledig mee in de wedstrijdsport. Zelf ben ik ook wel fa-
natiek, maar tot een bepaalde hoogte. Wel merk ik dat 
er binnen Oliveo wat verandert. Meerdere teams gaan 
topklasse spelen, wat ook voor andere teams binnen 
Oliveo een opening kan bieden. Dit kader is belangrijk, 
je moet de spelers wel wat te bieden hebben. Voor 
de spelers is het ook wat serieuzer. Afbellen is geen 
optie en de meiden worden een kwartier van tevoren 
verwacht. Een leuke maar pittige uitdaging, zeker na 
1,5 jaar corona. 

Wat zijn voor jou de belangrijkste eigenschappen van 
goede coaching?
Kinderen zien en horen, inspelen op hun goede kwali-
teiten, niet alleen letten op wat niet goed gaat en niet 
hard schreeuwen, maar individuele coaching op het 
juiste moment geven. Ook respect voor de scheids-
rechter en het goede voorbeeld geven, vind ik heel 
belangrijk. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als verpleegkundige voor kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar op een basisschool en 
een middelbare school in het speciaal onderwijs. 
Ik help kinderen die medicatie nodig hebben, 
geholpen moeten worden of gewoon wat meer 
aandacht en hulp nodig hebben. Dat doe ik tussen 
de lessen door, zodat ze gewoon onderwijs kunnen 
volgen.   

Wat is voor jou de beste manier om 
het weekend te beginnen?
Lekker uit eten, uitslapen en dan een leuke hand-
balwedstijd om als moeder naar mijn meiden te 
kijken. 

Wat is je ideale vakantiebestemming?
Zon, zee en strand. Maakt mij niet uit waar, al ga 
ik graag weer naar het buitenland na twee jaar 
Nederland, zoals Frankrijk en Italië. 

Interview met Petra Walchenbach, 
teammanager van dames B1  
(15 september 2021)
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 Mogelijk kun jij  besparen  
   op je maandlasten  
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

 voor leuke dingen? 

 Geld overhouden... 

 Delft,  Westlandseweg 13,  (015) 214 29 72 
   Pĳ nacker  Westlaan 28  (015) 200 10 97 
   Nootdorp  Dorpsstraat 12a  (015) 310 72 10 

skpnet.nl 
Jouw verbinding

Supersnel, haar scherp en kraakhelder!

Dat is internet en televisie van SKP!
Tot 1000 Mbps internetsnelheid, 70+ zenders en voordelig bellen. SKP staat 
voor de hoogste kwaliteit voor een eerlĳ ke prĳ s. Stel zelf je pakket samen zodat 
je alleen betaalt voor wat jĳ  gebruikt.

Velux

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

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

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

E R K E N D  E L E K T R O T E C H N I S C H  I N S TA L L AT E U R

■ 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

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

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL

Gecertificeerd

gecertificeerd

SHOP ONLINE OP WWW.WIJTMAN.NL

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

WESTLAAN 6 - PIJNACKER
TEL 015 369 24 78

MARKT 105 - NOOTDORP
TEL 015 310 93 20

DE E-BIKE 
SPECIALIST  
IN DE REGIO!

ELECTRISCH FIETSEN

Westerwater 40, 2651 JN Berkel en Rodenrijs
010-3032997

www.sport2000berkelenrodenrijs.nl

Kees van der HelmKees van der Helm
Tuinbouw- Loonbedrijf

Kleingrondverzet
Graafwerkzaamheden

Beschoeiing en vlonderbouw

www.vdhelmkleingrondverzet.nl
015 -3693251   -    06 -51573258

LIVE_juni_2019-V6.indd   12 10-6-2019   20:36:23
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Rodenrijseweg 309 · 2651 BS  Berkel & Rodenrijs
Tel. 010 - 511 24 21 · info@biketotaalleosmit.nl

www.biketotaalleosmit.nl

wij houden van fietsen

Ambachtsweg 41H  -  2641 KT  Pijnacker

rrrrrrrrr rr rrrrrrrr rrr rrrrrrrrrr 
rrrrrrrrrrr rrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrr rr rrrrrrrrrr

rrrrrr rrr rrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrr rrr rrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

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

LIVE_juni_2019-V6.indd   6 10-6-2019   20:33:51

Sportlaan 1B • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

Uw accountant 
en adviseur 

Oranjeplein 2 
2641 EZ Pijnacker
T 015 362 06 00
www.bloemendaalruigrok.nl

LIVE_juni_2019-V6.indd   26 10-6-2019   20:37:53
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E L E K T R O T E C H N I E K
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O.a. voor: particulieren / bedrijven / kantoren / winkels 
/ woningen / nieuwbouw / verbouwingen

E R K E N D  E L E K T R O T E C H N I S C H  I N S TA L L AT E U R

■ 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

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

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL
gecertificeerd



16   l  Presentatiegids                 2021-2022

Dennis Teeuw, Nando Leijenhorst, Luuk Haye, Leroy Smit, Emiel van 
de Coevering, 
Dennis van Bemmelen, Sven de Kroon, Rick van der Ploeg,
Roel de Jong, Mike van Bemmelen, Luuk de Visser, Max Langelaan, 
Koen Franken, Dylan Lorist

V.l.n.r. achter: Leon Luysterberg, Yvette Rotteveel, Julie van Rijn, D
aniëlle D

eveling, Céline Lorist, Tess D
uijvestijn, Els van Broekhoven, Aniek van de Coevering.

Voor: M
arleen de Ridder, Saira van Adrichem

, Anne van de Sande, Bibi Brand, Stefanie D
eveling, Suzanne D

rop, Lara Klom
pé.
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V.l.n.r. achter: Mischa Veneman  (coach/trainer), Romée van der Knaap, Sarah Heezen, Denise Westphal, Ilse 
van Paridon, Mariël Bouma, Danique van Veen, Lisa Hofland, Katja Tas (coach/trainer), Henny van Bemmelen 
(coach/trainer). Voor: Demi Walchenbach, Emma Mulder, Anique de Vries, Britt de Kroon, Marit Duijvestijn. 
Ontbrekend op de foto: Angelique Colijn.

DA1

Interview met Henny van Bemmelen, 
Mischa Veneman en Katja Tas, 
trainers/coaches van DA1
(15 september 2021)

Hoe kijken jullie terug op vorig seizoen? 
Erg verwarrend en ingewikkeld door de onzekere tij-
den. Het was lastig de droom levend te houden. 
Doordat de meiden in coronatijd nauwelijks sociale 
contacten hadden en de behoefte er wel was, was het 
moeilijk de focus te houden tijdens de training toen 
dat eindelijk weer mocht. We hebben ingezet om de 
groep bij elkaar houden en regelmatig contact te zoe-
ken, ook voor onszelf; wat zijn de plannen en wat gaan 
we doen. Het was heftig, maar we hebben altijd hoop 
gehouden.

Hoe hebben jullie je voorbereid op dit seizoen?
We wisten dat het seizoen laat ging starten en dat we 
de voorbereidingsperiode optimaal moesten benutten 

om conditie te krijgen. We hebben een plan gemaakt 
hoe we qua conditie en (spel)snelheid op topklasse 
niveau komen! We hebben zoveel mogelijk oefenwed-
strijden ingepland, met een goede opbouw in niveau 
van de tegenstanders, en daarbij doelen gesteld voor 
de gewenste ontwikkeling. Dus ‘meters maken, analy-
seren en een tandje steviger in de trainingen. En daar-
naast natuurlijk ook oog houden voor de teamspirit, 
want spelen in DA1 mag een feestje zijn!

Hoe kijken jullie aan tegen de wedstrijdsport/
topklasse? 
Topklasse past bij ons niveau, we horen daar thuis. 
Het is geen uitdaging maar een ‘handschoen’ die we 
oppakken. Het is sneller, technischer en vollediger en 
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de meiden hebben dit in zich. Op dit moment (half 
september) kunnen er nog ontzettend veel stappen 
gemaakt worden. We zijn nog lang niet bij onze ‘top’.

Wat is de doelstelling voor dit jaar?
Minimaal in de top 5 en maximaal op de top 3 (we zit-
ten met tien clubs in de competitie). Maar ook de mei-
den op topklasse niveau krijgen door op de training de 
motivatie, de snelheid en de passie te zien.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste eigenschappen 
van goede coaching?
We hebben een aardige mix; Mischa is het ‘enthousi-
aste ei’, de power, het enthousiasmeren, soms even 
lekker ‘gek’, het 1 op 1 coachen, direct en eerlijk hierin. 
Henny is ‘het brein’ met heel veel technische kennis. 
Katja ‘is moeder overste’, het ‘baasje’ en vult het in op 
het mentale en psychologische vlak. We zijn echt een 
goed team, vullen elkaar goed aan, dat voelt als ‘uniek’. 
In wedstrijdsituaties zien en vinden we veel hetzelfde 
maar nemen toch soms andere beslissingen, daar 
leren we van. Ook ‘buiten het veld’ is het bijzonder hoe 
wij samen ‘een klik’ hebben.

Wat hopen jullie dit seizoen te kunnen bereiken?
Vooral handbalplezier: als het leuk is wordt het beter. 

Door de teamverbondenheid te voelen, te werken voor 
en met elkaar en voor jezelf durven te gaan. Daardoor 
kunnen ze groeien.

Ook hopen we te bereiken dat het een spin-off wordt 
voor de vereniging. Dat de weg (binnen Oliveo) nu 
geopend is dat er aan de meidenkant in alle categorie-
en op topklasse gehandbald kan worden. Dat we dus 
– naast het recreatief handbal- als een van de grootste 
clubs in Nederland nu ook wedstrijdsport in de jeugd 
kunnen bieden. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
M: Media adviseur bij de Gemeente Den Haag
K: Orthopedagoog op gebied van Onderwijs en Zorg
H: Sinds kort de conciërge (meester Bemmel) op de 
basisschool de Keizerskroon hier naast mijn tweede 
liefde Oliveo handbal.

Wat is voor jou de beste manier om het 
weekend te beginnen?
M: De werkcomputer uit, lekker met de familie bezig 
zijn.
K: Met een gezellig avondje, eten of iets dergelijks.
H: Na een voldane dag arbeid op tijd naar huis 
fietsen in een heerlijk zonnetje. In de tuin op het 
ligbedje met een lekker drankje genieten van een 
boek van Tom Clancy. ‘s Avonds gezellig eten bij de 
Griek met vrienden. 

Wat is je ideale vakantiebestemming?
M: Portugal, Algarve.
K: Maakt niet uit waar, op een mooi en rustig plekje 
in de natuur in een tentje.
H: Samen met Bianca, Dennis, Irma, Lotus, Mike en 
Irene naar het zonnige Griekenland om heerlijk te 
ontspannen en te genieten.

 

Hoe ben je bij Oliveo terechtgekomen?
M: Tijdens het wandelen met de hond, ik zag de 
jeugd en dacht ik moet hierheen. Bij de E begonnen 
als trainer en langzamerhand stappen gemaakt naar 
de B en toen naar Dames 2. Katja heeft me erbij 
getrokken en ‘verliefd’ gemaakt op de A1 meiden.

K: Als jeugdlid gespeeld, Henny is mijn trainer 
geweest! Onze zoon Ramon werd door zijn klasge-
nootje (Max Langelaan) enthousiast gemaakt om 
te gaan handballen, wat ik natuurlijk super vond! Ik 
heb zelf ook nog een paar jaar zaalhandbal gedaan 
met een vriendinnenteam en toen onze dochter 
Anique ook ging handballen heb ik uiteindelijk de 
trainer/coach-handschoen opgepakt. En nog steeds 
ben ik met veel plezier betrokken bij deze groep 
meiden.

H: Er waren in die tijd fantastische schoolhandbal 
toernooien bij Oliveo handbal. Ik viel daar op door 
mijn balgevoel en gedrevenheid en werd verkozen 
tot beste speler van het toernooi. Op zo’n leeftijd 
maakt dat indruk, zo werd ik toen benaderd door 
Rob van Buijtene die kwam een speler te kort in 
de jongens aspiranten. Ik speelde mee zonder ooit 
getraind te hebben en maakte direct 3 doelpunten 
en daarna was ik verkocht.
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Vlnr: Max Langelaan (coach), Luca Krab, Brandon van Wingerde, Siebe Hermans (keeper), Gijs IJszenga,  
Leon Veneman, Wesley Geul, Rohan van der Vliet, Tristan de Wijs, Floris van der Reijken, Sven Koster,  
Luuk Haye (coach). Ansja van Driel (coach) ontbreekt op de foto.

V.l.n.r. achter: Karlijn van der Arend (coach/trainer), Just Vankan, Ayran Timmerman-Diaz, Marc Toussaint, 
Denise Westphal (coach/trainer).
Voor: Remy de Groot, Joeri de Groot, Wesley van der Horst, Maksim Steenbrugge.

HC1

HC2
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V.l.n.r. achter: Pascal van den Biggelaar, Romy Rensen, Demiana Garas, Anouk Taal, Jasmijn Boom, 
Max IJszenga. Voor: Romy Lima, Sophie van den Hoek, Silke Bouma, Maira van Dijk, Jolijn van den Hoek.

V.l.n.r. achter: Richard Spies (trainer/coach), Liz Rooijakkers 11, Jill Oosenbrug 49, Sanne Krijgsman 13, 
Liv de Lange 21,Evelien Diependaal 16, Joy van der Haar 29, Elmira Smits (trainer/coach).
Midden: May Noomen 30, Nika van der Wijst 7, Wies van Broekhoven 21, Isabella Di Pofi 54, 
Nouryn Nobbe 53, Tessel van Schie 25. Voor: Suzanne de Blaazer 23, Amanda Borsboom 25.

DB2

DC1
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Hoe lang kennen jullie elkaar?

Hoe is de vonk overgesprongen?

Wat vinden jullie zo leuk aan elkaar?

Hoe zien jullie jezelf over 10 jaar?

Wat vinden jullie van elkaars handbalkwaliteiten?

Wat is het geheim van een handbalrelatie?

Wij kennen elkaar al 12 jaar. Als je de fotoboeken 
induikt dan kom je foto’s van 15 jaar geleden van ons 
samen tegen. Toen zaten wij namelijk met elkaar op 
de scouting en op schaatsen. In dat opzicht hebben 
wij wel al heel lang dezelfde interesses.

We kennen elkaar nu ongeveer drie jaar, waarvan 
twee jaar een relatie.

We waren al heel lang vrienden en gingen ook al een 
paar jaar samen op vakantie met onze handbal-vrien-
dengroep. Steeds meer vrienden vonden ons bij elkaar 
passen, dit zette ons aan het denken. Uiteindelijk 
bleek dat we elkaar toch wel erg leuk vonden en is het 
wat geworden.

Hoe kan het ook anders dan op handbalkamp! We 
leerden elkaar hier beter kennen en het werd steeds 
gezelliger, de vonk is niet op een specifiek moment 
overgesprongen maar zeker wel ergens die week.

Wat wij leuk vinden aan elkaar is dat wij dezelfde inte-
resses hebben, sportief zijn en dat we lekker onszelf 
kunnen zijn bij elkaar.

Dat we elkaar 100% kunnen vertrouwen, en we elkaar 
altijd supporten. Ook kunnen we met elkaar echt 
lachen om alles.

Over 10 jaar zien wij onszelf samenwonend en hebben 
we hopelijk kinderen. Tess wil heel graag een kat, maar 
Max liever kippen. Tegen die tijd hopen wij nog steeds 
rond te lopen op de handbal met onze vriendengroep.

Natuurlijk nog steeds aan het handballen bij Oliveo!

Wij vinden het altijd leuk om naar elkaars wedstrijden 
te kijken, wat betreft onze handbalkwaliteiten: We 
weten altijd het positieve eruit te halen, zelfs na een 
minder goede wedstrijd.

Sarah: Ik vind Niels zijn handbalkwaliteiten wel rede-
lijk maar er valt nog zeker wel wat aan bij te schaven! 
Niels: Welke kwaliteiten?? 

Het geheim (en de kracht) van een handbalrelatie is 
dat het voor elkaar lekker dichtbij is. Het scheelt dat je 
elkaar vaak ziet op de vereniging. Door handbal ken-
den wij onze schoonouders al, dat is natuurlijk ook een 
voordeel. Dankzij de handbal hebben wij ook dezelfde 
vriendengroep gekregen, wat dingen ook makkelijker, 
leuker en gezellig maakt.

Plannen!! We hebben het allebei heel druk met 
school en handbal. We trainen allebei op verschillen-
de dagen dus plannen is echt het grote geheim.

OliLoveOliLove
Max & Tess

Sarah & Niels



 Presentatiegids                 2021-2022  l 23

Uw wijn- en
whiskyspecialist!

www.slijterijdehelm.nl
015 369 34 34

info@dehelm.nl

Zeeuw & Zeeuw 
Renault Delft

De grootste Renault-vestiging van de regio!

De nieuwste Renault en Dacia modellen
Bedrijfswagen Center
Pro+ Center - mobiliteit voor de ondernemer
Renault Minute - binnenrijden zonder afspraak
Eigen Leasemaatschappij (Forward Lease)
ZE Center voor elektrische modellen

Keuze uit ruim 100 Top Occasions
Zeer aantrekkelijke fi nancieringen
Eigen verzekeringen
Ruime vloot demonstratieauto’s
Autoverhuur en Shortlease
(Zeeuw & Zeeuw Rent)

Elke werkdag geopend van 07.00 tot 18.00 uur!
Kijk op zeeuwenzeeuw.nl/renault voor de openingstijden van onze afdelingen.

Delft Pro+Center, Exportweg 2, Delfgauw, tel (015) 256 44 00

zeeuwenzeeuw.nl/renault

GEREEDSCHAP, MACHINES 
 EN MATERIALEN

Laan van Ambacht 19 | 2631 RJ Nootdorp | www.vanopzeelandtechniek.nl
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V.l.n.r. achter: Dylan Lorist (coach), Bart van Schie, Vincent van der Kruk, Thomas Geul, Rens van der Mei, Tim 
Gravesteyn, Sander de Boer, Lara Klompé (coach). Voor:  Mitchell Fens, Dénis Kemp, Sil Klompé, Sten Maas.

V.l.n.r. achter: Thomas Kavelaars 8,  Jay Leffers 11, Nick Hulsbos 22, Joey Kegge 18, Kay Rensen 6,  
Kris van Winden 17, Henk Kegge (coach/trainer).
Voor: Maxime Viguier 4, George Garas 5, Kasper Boeters 1, Waïs Ahmad 19, Nick van Vianen 7.

HB1

HB2
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Iedereen is bekend met de wedstrijden die wekelijks door zijn of haar pupil gespeeld worden binnen de 
velden van Oliveo en kan beamen dat dit een mooie, respectvolle sport is. 
Veelal zijn dit wedstrijden, met name bij de jeugd, welke vallen binnen de breedtesport. Deze worden 
regionaal gespeeld in poules van 8-10 teams en gefloten door eigen (jeugd)scheidsrechters.

Naast deze tak van sport is er binnen het Nederlands 
Handbal verbond (NHV) ook een tak genaamd ‘wed-
strijdsport’. Hierin wordt met name door senioren, 
maar zeker ook steeds meer door de jeugd van A - C, 
gespeeld.  
Om een duidelijker beeld te krijgen van wat dit precies 
inhoudt en wat de verschillen zijn, geef ik hieronder 
een korte toelichting.  
 
Bij de jeugd vanaf C mag ingeschreven worden voor 
het niveau Topklasse of Landelijke Jeugddivisie (LJD). 
Zoals de naam al doet vermoeden is de Topklasse 
min of meer regiogebonden, terwijl de LJD landelijk 
speelt. In het laatste geval betekent dat uiteraard 
dat er meer kilometers afgelegd worden om aan de 
wedstrijd te starten. Het spelniveau ligt hoger dan bij 
de breedtesport, er wordt gefloten door NHV aange-
stelde scheidsrechters en bij de A wordt er met kleven-
de middelen (hars) gespeeld in de LJD. Is het voor de 
jeugd een vrije keuze, bij de senioren is er een compe-
titie waarbij promotie en degradatie mee gaan spelen 
om hogerop te kunnen komen. Bij de senioren kun je 
inschrijven voor de Hoofdklasse, en kun je bij promotie 
doorgroeien via 2e Klasse, 1e Klasse, 2e Divisie en 1e 
Divisie naar de Eredivisie. Bij de Heren is er nog de mo-
gelijkheid om uit te komen in de BENE-League (compe-
titie Nederland - België). Voor de LDJ A en hoger kan er 
tevens, naast de competitie, gespeeld worden voor de 
landelijke bekerwedstrijden. 
 
Voor het seizoen 2021-2022 komen voor Oliveo de 
volgende teams uit in de wedstrijdsport; DA1 en DB1 
in de Topklasse, HA1 en HB1 in de Landelijke Jeugd Di-
visie, DS1 in 2e Divisie, HS1 in 1e Divisie, HS2 in de 1e 
Klasse. DS2 heeft dit seizoen besloten uit de 1e Klasse 
te stappen en weer op te bouwen vanaf de breed-
tesport, omdat er gestart is met een fris jong team 
met wat minder ervaring in de wedstrijdsport. Naast 
de opzet van deze teams in de wedstrijdsport, streeft 
Oliveo ernaar dat er naast elk team een breedtesport 
team aanwezig is. Dit maakt het mogelijk dat iedereen 
op zijn of haar niveau kan spelen. 

Naast het op hoger niveau spelen, moet er natuurlijk 
veel aan extra (kracht)training gedaan worden en geeft 
het Technisch Beleidsplan van Oliveo (TBP) aan dat er 
minimaal drie keer per week getraind moet worden. Al 

met al een zware belasting, niet alleen voor de speler, 
het team en de begeleiding, maar ook voor de vereni-
ging. Deze extra inzet brengt ook hogere kosten met 
zich mee. Niet alleen voor kleding en zaalhuur, maar 
ook voor de scheidsrechterbijdrage en de inschrijf-
gelden voor het NHV. Ook zorgt het spelen en trainen 
met hars voor extra schoonmaakkosten. Voor een 
team in de 1e Divisie komt dit al snel neer op € 625,- 
per speler, terwijl spelen in de breedtesport rond de € 
200,- bedraagt. 
 
Dit alles kan niet uitsluitend uit de contributie betaald 
worden. Hiervoor is een belangrijk deel uit onze spon-
soren- en kantine inkomsten nodig. Gelukkig beschikt 
Oliveo over een Commissie Commerciële Zaken (CCZ) 
die een heel actief sponsorbeleid voert in goede ver-
binding met onze trouwe sponsoren. Hierdoor weten 
we als Oliveo onze begroting te dichten. Uiteraard 
wordt daar de hulp en inzet van de teams in acquisitie 
zeer gewaardeerd. 
 
Er komt voor de wedstrijdsport, naast het spelen van 
mooie wedstrijden, heel wat kijken om het goed neer 
te zetten. Als Oliveo zijn we er dan ook heel trots op 
dat we al zover zijn gekomen en dat we ieder lid een 
passende spelvorm kunnen aanbieden. Vanuit het 
technisch kader zien wij de toekomst dan ook zeer 
positief tegemoet. Zeker met de insteek om vanaf de 
C het spelen op landelijk niveau mogelijk te maken  
waarmee de opties open blijven om selectieteams 
tijdig aan te kunnen vullen met spelers van niveau. 
 
René Westphal 
Bestuurslid Technische, Competitie en Wedstrijdzaken.

Wedstrijdsport spelen binnen 
handbal: net even anders
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Bord- en 
advertentiesponsoren

skpnet.nl 
Jouw verbinding

Supersnel, haar scherp en kraakhelder!

Dat is internet en televisie van SKP!
Tot 1000 Mbps internetsnelheid, 70+ zenders en voordelig bellen. SKP staat 
voor de hoogste kwaliteit voor een eerlĳ ke prĳ s. Stel zelf je pakket samen zodat 
je alleen betaalt voor wat jĳ  gebruikt.
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Rodenrijseweg 309 · 2651 BS  Berkel & Rodenrijs
Tel. 010 - 511 24 21 · info@biketotaalleosmit.nl
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V.l.n.r. achter: Henk van Rijn – trainer/coach, Niels Assenberg, Andy Botermans, Bram Momtaz, Milan de 
Bruin, Max IJzenga, Storm Bolman.
Voor: Kevin Haanappel, Perry van Rijn, Gijs Roefs, Robin de Schepper, Justin van Wingerde.

V.l.n.r. achter: Zaher Tanji, Robbie Oudshoorn, Tess Duijvestijn, Leonie Banning,  Ansja van Driel, Manouk 
Weijgertse,  Esmee Haanappel,  Lineke Mourits. Voor: Sofie Mackor, Wendy Camfferman, Saira van Adrichem, 
Noor Fransen, Rian van Galen. Kim Kegge ontbreekt op de foto.

DS2

HA1
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V.l.n.r. achter: Bert Heemskerk, Tim Koole, Patrick van Vliet, Gijs Scholte, Rijnse Onland, Marcel Broekarts.
Voor: Tjerk Blom, Luuk Visser, Benji Luscuere. Ontbrekend op de foto: Victor Wijtman, Remko Wijling,  
Koen van Opzeeland, Ferry van Winden, Senn Berkhout.

V.l.n.r. achter: Ferry Wever, Bas de Wit, Brian Aarssen, Nadav Wazana, Pim Oortman, Marcel Mossel,  
Jasper Drop, Ilja van Driel. Voor: Peter de Schepper, Patrick Kraus, Mark van der Noll, Joban van Driel.
Ontbrekend op de foto: Pascal van den Biggelaar, Cristian Coman, Mark Jense, Henk Kegge,  
Frank Kuijstermans, Eric Magielse, Gerben Renes, Rutger Sliggers, Paul Strohman. 

HS3

HS2
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V.l.n.r. achter: Peter Journee, José de Knegt, Esmee Haanappel, Edward de Kruyf, Frank Dumay, Caroline van 
Zaalen, Annemarie Loef, Wim Bazuin, Toby van der Heijden, Debbie van Dooremaal.
Voor: Bas Koster, Annalore Cuperus, Sylvana Lobato.

G-Team

U koopt toch ook bij 
onze sponsoren? 

Onze sponsoren dragen bij aan onze sportieve ambities.
Ze zijn trouw gebleven in de moeilijke Coronatijd en hebben  

Oliveo Handbal blijvend gesteund. Daarvoor zijn wij ze zeer dankbaar!  
STEUNT U ONZE SPONSOREN ZOALS ZIJ ONS STEUNEN!

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
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V.l.n.r. achter: Wendy Bos, Bente Winkelman, Femke van den Hoek, Mandy Crijnen, Lisa Loomans, Sissy 
Loomans, Judith van den Bosch, José Massar (coach), Rianne van der Helm. Voor:  Patrycja Grochowska, 
Inge van der Ven, Anouk Krempel, Bianca van Veen, Marion Boshuijer, Nancy Klompé, Miriam van Gestel.
Ontbrekend op de foto: Marit Groenendaal, Laura van der Toorn, Merel van der Krogt, Kim Vollebregt, 
Manja Huijsman, Petra van den Oever.

V.l.n.r. achter:  John v.d. Lans, René v. Steenbergen, Sandra v.d. Lans, José Langelaan, Sjoerd v.d. Sluis, Lidie 
v.d. Coevering (trainer). Voor: Pascal Gunneweg, Bas Schutte en Marius de Vries. Ontbrekend op de foto: 
Jolanda Kerkhof en Patrick v.d. Arend.

RZC

DMW
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Wij wensen jullie
veel sportplezier
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