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Van de redactie
Met trots presenteren wij hierbij de presentatiegids 2022-2023 
vol met fotogenieke en enthousiaste Oliveo sportievelingen.
Het was een succes en fijn om tijdens de seizoensopening de 
aanwezige teams op de foto te kunnen zetten. Volgend jaar 
hopen we alle teams volledig te zien.

In het interview met de nieuwe coaches van de dames en heren 
senioren selectie leest u hoe de teams zich onder hun leiding 
hebben voorbereid voor komend jaar en wat de verwachtingen 
en doelstellingen zijn. Ook leert u beide heren iets beter 
kennen op persoonlijk vlak. Wij hebben tijdens de leuke 
gesprekken gemerkt dat beide heren gedreven en enthousiast 
zijn en zich thuis voelen bij Oliveo. 

Naast de foto’s van de teams hebben we ook weer aandacht 
gegeven aan een aantal vrijwilligers van Oliveo. Hier zijn er 
gelukkig heel veel van. Dit keer speciale aandacht voor de 
Activiteitencommissie en het sinds jaar en dag succesvolle 
Oliveo Kamp. De vele activiteiten die jaarlijks bij Oliveo 
georganiseerd worden, en door veel leden en vrijwilligers 
worden bijgewoond, en het kamp maken onderdeel uit van de 
Oliveo-cultuur. Ze dragen bij aan het verenigingsgevoel en zijn 
daarmee onmisbaar geworden!

Ideeën, suggesties en tips voor de presentatiegids zijn altijd van 
harte welkom en kunt u sturen naar: 
redactie@oliveo-handbal.nl

Veel kijk- en leesplezier!

Inge, Natalie en Sylvia

2   l  Presentatiegids                 2022-2023



Inhoudsopgave
Redactie ..................................................................... 2
Voorwoord bestuur ................................................. 3
Teamfoto’s F 1 - F2 ................................................... 4
Teamfoto’s F3 - F4 .................................................... 5
Teamfoto’s E1 - E2 ....................................................6
Activiteitencommissie ............................................. 7
Teamfoto’s E3 - D1 ................................................... 9
Teamfoto’s D2 - D3 ............................................... 10
Bord en advertentiesponsoren ........................... 11
Teamfoto D4  ......................................................... 12
Interview Heren 1 ................................................. 15
Teamfoto Heren 1 ................................................. 16
Teamfoto Dames 1 ............................................... 17
Interview Dames 1 ................................................ 18
Teamfoto’s HC1 - DC1........................................... 20
Teamfoto’s HB1 - HB2 .......................................... 21
Commissie Commerciële zaken .......................... 22
Teamfoto’s DB1- DB2 ........................................... 24
Teamfoto’s HA1- DA1 ........................................... 25
Teamsponsoren .................................................... 26
Kamp ............................................................28 - 29
Teamfoto’s HS2 - HS3 ........................................... 30
Teamfoto Recreanten - DMW .............................. 31

Oliveoschip op 
koers houden
Ruim tien jaar geleden schreef onze toenmalige voor-
zitter Ron van der Ploeg het eerste voorwoord voor de 
eerste Pres(en)tatiegids. Dat was begin seizoen 2011-
2012. Sindsdien is er veel gebeurd: we verhuisden eind 
2013 van de Monnikenweg naar de Zilverreigerdreef, de 
oude ballonhal werd een moderne sporthal. De wens 
om te groeien kwam uit; we noteren meer handballende 
leden. Het niveau ging omhoog, van Eerste Klasse pro-
moveerde Heren 1 via Hoofdklasse en Tweede Divisie 
naar de Eerste Divisie met Dames 1 in het kielzog. 

DS1 speelde afgelopen seizoen Tweede Divisie en doet 
nu even een stapje terug naar de Hoofdklasse, om 
vandaaruit in de nieuwe samenstelling weer te gaan 
bouwen. Enkele jeugdteams spelen in de Jeugddivisie en 
in de Topklasse en spelers stromen straks door. Mede 
dankzij onze trouwe sponsoren kan dit alles mogelijk ge-
maakt worden. Hoe hoger er gespeeld wordt, hoe duur-
der alles is, denk aan meer zaalhuur. Alle leden lopen in 
een mooi tenue. De selecties lopen in nieuwe trainings-
pakken en warmloopshirts en enkele teams schitteren al 
in de prachtige hoodies, deel van de nieuwe clublijn. Kijk 
eens in de vitrine voor de mogelijkheden. In deze gids 
presenteren onze teams zich in hun mooie - en vaak 
gesponsorde - tenues. 

We zijn trots op al onze teams. Of je nu in het G-team 
speelt, bij de maandagrecreanten, in de breedte- of in 
de wedstrijdsport; plezier moet voorop staan en dan 
volgen de prestaties vanzelf. 

We verwelkomen onze nieuwe leden en we hopen dat zij 
zich net als zovelen thuis voelen bij Oliveo Handbal. 

Ron zette de koers uit en het is onze taak die koers te 
blijven varen. Daarvoor zijn naast technische kaderle-
den, sponsoren en veel commissieleden, bestuurders 
nodig om de juiste koers uit te zetten. Het ontbreekt 
Oliveo namelijk niet aan ambitie, maar wel aan de nodi-
ge handen aan het roer. Beleidsplannen zijn klaar en er 
is visie om af te stevenen op een mooie toekomst. Stap 
op!

Het bestuur hoopt dat corona niet teveel roet in het 
eten gooit en dat de competities lekker uitgespeeld 
kunnen worden met veel mooie resultaten, maar vooral 
met veel plezier. 

Het bestuur
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V.l.n.r. achter: Heidy Koene (coach), Brad Kraus, Sven Ruigrok, Christian van de Luijtgaarden, 
Martina van de Luijtgaarden (coach).
Voor: Demi Kolfers, Fenna Ruijgt, Evi Stoel, Mila Jense.

V.l.n.r. achter: Martin van der Mei (coach), Cas den Dulk, Tijs van der Mei, Louise van der Pol,  
Alexander van den Biggelaar, Reinier van der Pol (coach). 
Voor: Eline Visser, Sanne Steenweg, Evi Bouman.

F1

F2
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V.l.n.r.: Logan Wierenga, Isabelle Delissen, Zoë Meilink, Jill de Man, Nora Prendergast, Jade Vissenberg, 
Gijs Hooijmans. 
De coaches ontbreken op de foto: Jochem/Wanda Hooijmans en Charlotte Dekker.

V.l.n.r. achter: Puck Duijnisveld, Evi van Winden, Mayra van Berkel, Sophie van Winden (coach).
Voor: Kei Hatakeyama, Teun Ooms. 
Op de foto ontbreekt: Roos Wessels.

F4

F3
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V.l.n.r. achter: Ron van der Valk (coach), Batu Ceyhan, Jesse Agatz, Roann van Aalst, Riccardo Bozzon,  
Sandra van Rheenen (coach).
Voor: Sanne Schotte, Eline van der Horst, Luuk van der Valk, Elin Bogerd.

V.l.n.r. achter: Mick de Lange, Julian Blokland, Florian van Dijk, Patrick in der Maur (coach).
Voor: Tess van Hamelen, Dani Gijsen, Axel in der Maur.

E2

E1
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V.l.n.r. achter: Suzanne Drop, Anique de Vries, Britt de Kroon, Monique Toussaint, Inge de Kroon.
Voor: Chantal Westerhout en Vera van Kampen.

Interview met de 
Activiteitencommissie 

Wat is de AC?
De AC is de leukste en gezelligste commissie van 
Oliveo. Wij verzorgen voor alle leden leuke uitjes. 

Wie zitten er in de AC en hoelang doe je dit al?
Inge: 20 jaar, Vera: 1 jaar, Monique: 1 week, Britt,  
Anique en Suzanne: 1 seizoen en
Chantal: 5 jaar

Welke actitiveiten worden er georganiseerd?
Wij verzorgen voor alle leden één keer per jaar een 
uitje. Denk aan: Bowlen D-jeugd, Pubquiz voor senio-
ren en jeugd, Pietentraining F-jes, Bingo voor iedereen, 
nachtje slapen E-jeugd en natuurlijk zwemavond voor 
alle jeugdleden met hun coach en trainer!

Zijn het elk jaar dezelfde activiteiten of is er ook 
ruimte voor nieuwe ideeën?
Jazeker! We hebben nu een fris en jong team die met 
leuke aanvullende ideeën voor activiteiten komen.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Vier tot zes keer per jaar en afhankelijk van het aantal 
geplande activiteiten. Daarbij zorgen we onderling dat 
er altijd iemand van de AC aanwezig is bij de door ons 
georganiseerde activiteiten. Zo zijn we toch iets meer 
zichtbaar.

Wat maakt de AC zo leuk?
Het verenigingsgevoel kan je op een andere manier 

vormgeven. Het is leuk om voor iedereen op een 
andere manier bezig te zijn en te zien hoe iedereen 
geniet van onze georganiseerde activiteiten. 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 ver-
hoogd. En we hebben gewoon een heel leuk AC team 
wat ervoor zorgt dat we graag voor anderen iets willen 
organiseren. 

Zijn jullie nog op zoek naar aanvulling?
Jazeker! Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Als het AC 
team groeit dan is er meer ruimte voor nieuwe ideeën. 
Het aantal uren wat je erin stopt is naar eigen inzicht 
en wanneer het een ieder uitkomt. 

Waarom zou jij bij de AC willen? 

Het werk geeft je een goed gevoel! De leden waar-
deren alle leuke activiteiten, waardoor je veel ener-
gie uit deze commissie kunt halen. Verder vergroot 
je je sociale netwerk, werk je in een gezellig team en 
organiseren wij elk jaar een etentje met het team. 
Dus heb jij geen handbal ervaring maar wil je wel 
wat betekenen voor de vereniging en vind je het 
leuk om activiteiten te organiseren? Geef je dan op 
bij activiteiten@oliveo-handbal.nl.
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V.l.n.r. achter: Miranda ten Hulscher (coach), Remco Broeckhuysen (coach), Julia van Zomeren,  
Chriselle Cheng, Saar de Winter, Eliana Bayat, Donna de Koning, Caitlynn van Noort.
Voor: Laura Kooij, Sam Duijnisveld, Evi Zoutendijk, Julie van Broeckhuysen, Abby Hoogweg.

E3

V.l.n.r. achter: Sjard Wubben (coach), Jay Leffers (coach), Stefan Koops, Guus Wubben, Timo Diependaal,  
Ramon Diependaal, Luca Krab (coach).
Voor: Aaron van Dijk, Niels van der Mei, Finn Stoel, Finn de Gier, Luuk Kieft. 

D1
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V.l.n.r. achter:Tom van Schie (coach), Floor Huurman, Floor van Schie, Jula Jantschik, Meike van den Hoek, 
Femke van den Hoek (coach). Voor: Elisa van de Luijtgaarden, Leah ten Hacken, Fien de Kluijver, Nina Stolk, 
Lois Geldof, Irinie Garas.

V.l.n.r. achter: Brian Aarssen (coach), Bram van Steeg, Otis in der Maur, Mark van den Biggelaar, Siem Aarssen, 
Ferdaws Ahmad, Pascal van den Biggelaar (coach).
Midden: Bodhi Buurman, Julian Meijer, Stan Pellegrom, Aleksander Steenbrugge, Sven Coodée.
Voor: Simon Uppenkamp, Liam Saris.

D3

D2
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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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V.l.n.r. achter: Marcel van Bergenhenegouwen (coach), Suze Bergenhenegouwen , Raven Klaassen, Sophie van 
der Laan, Ines Dik Silva, Maeve Westerhout, Judith Gijzenburg- Volkers (coach).
Midden: Annabel Fluitman, Emma Koppers, Sofie Gijzenburg, Emma Cota, Elin van Kampen
Voor: Gabriella Nicolaes

D4

Samen sterk voor Oliveo!
Binnen Oliveo zijn er veel vrijwilligers actief en die hulp is hard nodig. 
Er zijn een aantal vacatures waar we nog vrijwilligers voor zoeken:

• bestuurslid Algemene Zaken
• bestuurslid PR en Communicatie
• voorzitter en secretaris Commissie Scheidsrechterszaken
• assistent-wedstrijdsecretaris
• assistent-secretaris

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten, een vrijblijvend gesprek?
Stuur een mail naar secretaris@oliveo-handbal.nl
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V.l.n.r. achter: Wim Bazuin, Peter Journee. Esmee Haanappel (coach), Caroline van Zaalen, Frank Dumay, 
Bas Koster (coach). Voor: Edward de Kruyf, Sylvana Lobato, Toby van der Heijden.
Op de foto ontbreken: Annemarie Loef en Debbie van Dooremaal.

G-Team

U koopt toch ook bij 
onze sponsoren? 

Onze sponsoren dragen bij aan onze sportieve ambities
En daarvoor zijn wij ze dankbaar! 

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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 Wil jij  weten hoe het zit  met je 
hypotheek als je    verhuist ? 
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

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

 een volgend huis? 

 Klaar voor 

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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Wat heb je gedaan in de handbal sport?
Zelf ben ik altijd keeper geweest bij Conventus dat was 
toen nog HV Walburg ‘75. Tot 1988 was ik zelf actief, 
toen scheurde ik helaas mijn kruisbanden af en ben 
mij gaan richten op het trainersvak. Ik ben aan de slag 
gegaan met training geven aan senioren teams.  

Hoe ben je bij Oliveo terecht gekomen?
Dit is inmiddels mijn 4e periode bij Oliveo, rond 2000 
heb ik twee jaar de heren getraind, 10 jaar later nog 
een keer de heren voor vijf jaar, en toen afgewisseld 
met één jaar de dames Ventura en toen wederom vijf 
jaar de dames van Oliveo. Recent kwam ik weer in con-
tact met René en die vroeg mij om toch weer eens te 
komen praten. Ik had al besloten te stoppen met het 
trainen van de dames van HV Dongen. Wat mij aantrok 
was het opbouwen van een nieuwe selectie, met jonge 
spelers aan de slag gaan, verder uitbouwen en er een 
stabiele ploeg van maken. Er zijn een aantal spelers 
van de oudere garde gestopt en dat maakt dat het 
belangrijk is om met de ontwikkeling van de jeugd aan 
de slag te gaan. Dat klinkt als een opdracht die goed 
bij mij past. 

Voel je je al een beetje thuis?
Het voelt weer bekend allemaal. De mensen kennen 
mij ook wel en dat scheelt. De ontvangst was allerhar-
telijkst en dat voelt goed. Voorop staat dat ik een leuke 
uitdaging heb met een enthousiaste spelersgroep bij 
een grote vereniging. Gezelligheid gaan hand in hand 
met prestatie, dat is goed om te zien. Voor mij als 
trainer staat prestatie wel voorop. Daarnaast is het erg 
prettig dat ik Vincent Lorist weer aan mijn zijde heb. 
We kunnen goed met elkaar opschieten en zitten op 
dezelfde handbal golflengte.

Hoe hebben jullie je voorbereid op komend seizoen?
Vanwege vakantie, kamp, de vroege start van de com-
petitie en het wegvallen van een aantal oefenwedstrij-
den is de voorbereiding met vallen en opstaan gegaan.  
Helaas geen voorbereiding zoals we die graag zien. 

Wat is de doelstelling voor dit jaar?
Ontwikkeling van de huidige spelersgroep in positieve 
zin doorzetten. Tactisch handbal en aanwezigheid zijn 
belangrijke aandachtspunten en we proberen er alles 
aan te doen om in de eerste divisie te blijven. Het is 
geen must, we weten wat we hebben ingeleverd, maar 
het belangrijkste is dat de ontwikkeling goed is. We 
zien potentie in deze groep en we gaan ons best doen 
om die er uit te halen. 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een 
goede coaching?
Gevoel hebben met je spelers en het team, open en 
eerlijk zijn en daarnaast voldoende technische en 
tactische bagage om de spelers het een en ander bij te 
brengen.

Persoonlijke vragen:

Wat is voor jou de beste manier om het weekend te 
beginnen?
Mijn weekend begint al op donderdag avond. Ik heb 
sinds enige tijd een kortere werkweek en dat bevalt 
goed. Die extra tijd besteed ik graag samen met 
mijn vrouw Ingrid. We hebben een seizoen plaats 
op de camping in Ouddorp waar we veel tijd beste-
den en we fietsen veel en dat doen we het hele jaar 
door.

Wat doe je voor werk?
Ik werk bij de belastingdienst als controle mede-
werker. Bij het Midden en Kleinbedrijf kom ik over 
de vloer om belasting controles te doen. Eigenlijk 
heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken; 
met behulp van automatisering gegevens uitlezen 
en analyseren. Dit doe ik al sinds 1995 en ik heb de 
hele ontwikkeling van automatisering en digitalise-
ring meegemaakt. Ik ben begonnen bij de Douane 
en daarna naar de belastingdienst gegaan. Nog drie 
mooie jaren zal ik mijn werk met veel plezier doen 
en daarna ga ik genieten van nog meer vrije tijd. 

Wat is je ideale vakantie bestemming?
Groot Brittannië, als zijn we er de laatste jaren niet 
meer geweest. Nu genieten we vooral in Ouddorp. 
We hebben in Groot Brittannië heel veel bezocht en 
gezien van het zuiden, westen, Wales, Schotland en 
Ierland. We hebben alles wel zo een beetje gehad. 
Van de 15 jaar zijn we minstens 10 jaar in Engeland 
geweest. 

Doe je zelf nog iets aan sport?
Nee helemaal niets, buiten het fietsen, maar dat is 
vooral elektrisch. Hier heb ik geen behoefte aan en 
geen tijd voor. Ik train drie avonden per week en 
coach op zaterdag en daarnaast ga ik ook nog wel-
eens een wedstrijdje kijken in het weekend. Ja dan 
blijft er weinig tijd over. Mijn twee kinderen hebben 
allebei gehandbald, maar zijn inmiddels gestopt.

Interview André de Waal 
trainer/coach HS 1
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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: Vincent Lorist (trainer), Koen Franke, Andy Boterm
ans, Luuk H

aye, Luc van Steenbergen, M
ax IJszenga, N

ando Leijenhorst, Joeri Schreuder, André de W
aal 

(coach/trainer), José Langelaan- van der Ploeg (begeleider).
Voor: M

ax Langelaan, N
iels Assenberg, D

ylan lorist, Luuk de Visser,Tjerk Blom
, Johna Kem

pers, Justin van W
ingerde.
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Wat heb je gedaan in de handbal sport?
Ik ben begonnen bij DWS in Schiedam en kom uit 
een echt handbalfamilie. Mijn ouders en opa en oma 
handbalden daar en ik ben op mijn vierde jaar gestart. 
Tot mijn 15e heb ik daar gespeeld en ben toen via 
de Rotterdamse selectie onder de loep van Quintus 
terecht gekomen. Hier heb ik zeven jaar gespeeld in 
de A-jeugd en ben ik op mijn 16e bij het eerste terecht 
gekomen. Gedurende zeven jaar heb ik in de eredi-
visie gehandbald. Dit betekende acht keer per week 
trainen, en daarnaast ook nog mijn school afmaken. 
Daarna ben ik naar Tachos gegaan waar ook mijn 
zwager speelde. Hier heb ik twee jaar gespeeld en ben 
2e geworden in de eredivisie. Vervolgens ben ik voor 
de liefde en voor de handbal naar Emmen verhuisd 
en daar twee jaar gespeeld. Hierna bij Hurry up aan 
de Duitse grens en toen weer terug naar Hercules. Op 
mjjn 34ste ben ik gestopt vanwege blessures en ben ik 
als trainer bij Hercules aan de slag gegaan. Vervolgens 
kreeg ik een aanbod van Westlandia om daar de jeugd 
te gaan trainen en dat heb ik vijf jaar gedaan.

Hoe ben je bij Oliveo terecht gekomen?
Het laatste jaar bij Westlandia heb ik veel oefenwed-
strijden tegen Oliveo gespeeld en heb toen Micha en 
Henny leren kennen. Vervolgens een aantal gesprek-
ken gehad met het bestuur en de dames en zo is het 
gekomen. 

Voel je je al een beetje thuis?
Jazeker. We zijn een weekend naar Brabant geweest 
met 27 meiden en twee begeleiders. In een bungalow-
park zonder bereik, dus echt met elkaar aan de slag. 
De zaterdag zijn we niet met handbal bezig geweest, 
hebben lekker gegeten en zijn we met elkaar op stap 
gegaan. Om elkaar, spelers en coaches, beter te leren 
kennen. Voor mij is de teamgeest ook het belangrijkste 
binnen een team. Na een lekker ontbijtje op zondag-
ochtend hebben we nog twee wedstrijden gespeeld en 
gewonnen. Een heel geslaagd weekend!

Hoe hebben jullie je voorbereid op komend seizoen?
Elke week doen we krachttraining, belangrijk om 
preventief te werk te gaan en niet te hard van stapel te 
lopen. Wel is het zo dat ik verwacht dat alle spelers er 
vol voor gaan. En als er iets is dan is het belangrijk om 
dat te laten weten, hier houden we dan rekening mee. 
We hebben veel aandacht voor conditie en proberen 
ook echt gezamenlijk met een competitie-element 
onze tijd te verbeteren. We zijn een gedreven team en 
vullen elkaar goed aan, met krachttraining door Micha 
en Henny met veel kennis van club.

Wat is de doelstelling voor dit jaar, wat zijn de  
verwachtingen?
Komend jaar willen we de lat niet meteen te hoog leg-
gen dat we kampioen moeten worden. Het jaar daarna 
gaan we er wel volledig voor. Nu willen we bij de eer-
ste drie komen en daarbij iedereen heel houden. Wat 
ik belangrijk vind is talent een kans geven en door te 
laten stromen waar dat kan. Uiteraard heeft het eigen 
team prioriteit. 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een 
goede coaching?
Communiceren, je moet weten wanneer je de touw-
tjes een keertje kan laten vieren, niet altijd volledig 
op scherp staan en er moet af en toe tijd zijn om een 
lolletje te maken. Er bestaat meer dan handbal en 
dus is het belangrijk om begrip en inlevingsvermo-
gen te tonen. Dit krijg je altijd weer terug in positieve 
zin en komt het team ten goede. 

Persoonlijke vragen:

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als vestigingsmanager bij een uitzendbureau. 
We werken voornamelijk in de tuinbouw, transport, 
groente en fruit en laboratorium personeel. Een 
uitdagende baan waarin een groot beroep wordt 
gedaan op creativiteit. 

Wat is voor jou de beste manier om het weekend te 
beginnen?
Met mijn zoontje naar het park. Hij is nu drie jaar en 
ik leer hem fietsen. Heerlijk om met hem de hort op 
te gaan. Verder kijk ik graag naar handbal. 

Wat is je ideale vakantie bestemming?
Aruba, ik ben al op veel plekken geweest. Je hebt er 
alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie, lekker 
zonnen, zwemmen, duiken, iets avontuurlijks doen. 
De mensen zijn heel relaxed er heerst een goede 
sfeer.

Doe je zelf nog iets aan sport?
Ik fitness graag en heb helaas nog steeds last van 
mijn blessures. 
Wat ik nog graag mee wil geven is dat ik zeer fijn 
verwelkomd ben bij Oliveo, ik ben in een zeer warm 
bad gekomen als nieuweling, zowel door het team 
als de andere mensen van de club. Op een lekker ni-
veau spelen en daarnaast ook het verenigingsniveau 
behalen is belangrijk om als club te behouden en dat 
doet Oliveo goed! 

Interview Robin Vendeloo  
trainer/coach DS 1
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Uw accountant 
en adviseur 
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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

 Presentatiegids                 2022-2023  l 19



V.l.n.r. achter: Max Boon (Coach/trainer), Just Vankan, Mauro Magielse, Marc Toussaint, Maksim Steenbrugge, 
Eric Magielse (Coach/trainer). Voor: Wesley van der Horst, Robin Geul, Tijmen van Paridon, Ben Azis, Mats Bos.
Op de foto ontbreekt: Lucas Bogerd.

V.l.n.r. achter: Pim Oortman (coach), Rilana Kruijs, Leona Tas, Romy van Nieuwenhoven, Indy van Niel,  
Isis Rademakers, Maite Hoekstra, Denise Westphal (trainer/coach). Voor: Sylvia van der Krogt (coach),  
Zoey Hoogendoorn, Arwen Baljeu, Emma Oortman, Anna Bakker, Demi van der Helm, Malin Martina.

HC1

DC1
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V.l.n.r. achter: Marit Duijvestijn (coach/trainer), Kris van Winden, Wesley Geul, Jay Leffers, Luca Krab,  
Brandon van Wingerde, Britt de Kroon (coach/trainer).
Voor: Nick van Vianen, Floris van der Reijken, Sven Koster, Ayran Timmerman-Diaz, Siebe Hermans.

V.l.n.r. achter: Dylan Lorist (coach/trainer), Tristan de Wijs, Luca Krab, Vincent van der Kruk, Jay Leffers,  
Bart van Schie, Rens van der Mei, Mitchell Fens.
Voor: Rohan van der Vliet, Dénis Kemp, Gijs IJszenga, Sven Koster.

HB2

HB1
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Wat geeft de presentatiegids weer een mooi beeld van onze vereniging. Trots zijn we op al onze jeugd- en 
volwassenteams die elk weekend sportieve wedstrijden laten zien. Trots zijn we op al onze vrijwilligers 
waardoor Oliveo zo’n fijne vereniging is. En zeker trots zijn we op de bedrijven die toch elk jaar Oliveo 
Handbal een warm hart toe dragen en ons financieel steunen. En wat blijft dat toch belangrijk voor onze 
vereniging. 

Team CCZ

CCZ BESTAAT UIT:

BOVEN VLNR: 
REMCO VERSCHOOR 

TOM DRUMMEN
CLAUDIA WEBER

ONDER VLNR: 
RIJNSE ONLAND

JAAP KLOEG

Commissie Commerciële Zaken

Vanuit Commissie Commerciële Zaken (CCZ) 
spreken wij altijd liever over partnerschip dan 
over sponsoring. Als partners werk je samen 
om mooie doelen te bereiken; voor de ver-
eniging en voor de bedrijven zelf. Als vereni-
ging 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. 

CCZ blijft op zoek naar partners om mee 
samen te werken dus heb je contacten die 
interesse hebben om onze zaal of veld op te 
fleuren met een mooi bord, een team te spon-
soren of een advertentie in de volgende gids, 
laat het ons dan weten via: CCZ@oliveo-hand-
bal.nl. Laat je door ons dan gelijk informeren 
over de Hero actie. Want als jij een bedrijf 
aanlevert, kan dat voor jou ook voordelen 
opleveren.

Met een vriendelijke groet van team CCZ
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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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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: Andy Botermans (coach), Gioia Maas, Jolijn van den Hoek, Lies Franssen, Romy Lima,  
Corine Bakker (coach).
Voor: Silke Bouma, Bente de Roos, Maj Kempers.

V.l.n.r. Richard Spies (coach), Sanne Krijgsman, Tessel van Schie, May Noomen, Liv de Lange, Jill Oostenburg, 
Amanda Borsboom, Evelien Diependaal, Wies van Broekhoven, Elmira Smits (coach).
Voor: Sophie van den Hoek, Nika van er Wijst, Marleen Bentvelzen, Suzanne de Blaazer, Joy van der Haar, 
Gunther van der Haar (coach).

DB2

DB1
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V.l.n.r. achter: Hans Boeters (Coach), Tim Gravesteyn, Joey Kegge, Thomas Kavelaars, Henk Kegge (Trainer), 
Annemieke van Vliet (Begeleider).
Voor: Kay Rensen, Maxime Viguier, Sander de Boer, Thomas Geul, Kasper Boeters.

V.l.n.r. achter: Henny van Bemmelen (coach/trainer), Emma Mulder, Jasmijn Boom, Nilaya Kirindongo, Maira 
van Dijk, Xianysha Minguel, Demi Walchenbach, Romy Lima, Mischa Veneman (coach/trainer).  
Voor: Silke Bouma, Nikki Walchenbach, Karlijn van der Arend, Sophie Verschoor, Jetske IJszenga Esmee Haanap-
pel, Mariël Bouma, Gioia Maas. Ontbrekend op de foto: Monique Lorist  (c/t), Wendy Colijn, Charlotte Milford.

DA1

HA1
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Teamsponsoren

Hoofdsponsor Oliveo en teamsponsor Heren 1 en Dames 1.
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stoep.nl
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Eindelijk kon het handbalkamp weer eens op de normale wijze doorgaan. Het weer zat de meeste dagen 
mee. Alleen werd het zwemmen in het buitenbad aangepast naar zwemmen binnen vanwege een teveel 
aan ‘hemel’ water.

De groep vertrok op zaterdag 13 augustus en er 
gingen 70 handballers en 24 begeleiders mee. Op 18 
augustus kwam de bus weer aan op het Oliveo terrein, 
moe maar voldaan en net op tijd voor de gezellige 
seizoensopening op zaterdag. 
Alle ingrediënten voor een geslaagd kamp waren ook 

dit jaar weer aanwezig, spooktocht, dropping, bosspel, 
bonte avond, zwemfestijn, silent disco, lekkere maal-
tijden van Thea, en zelfs de thuisblijvers konden via 
een live-stream meegenieten van een grote live show 
tijdens de chillavond.
Op naar de 26ste editie!

Jaarlijks handbalkamp Oliveo 
weer een groot succes 
voor de 25ste keer!
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Een aantal enthousiaste jeugdleden aan het woord, 
Eline van der Horst, Timo Diependaal, Silke Bouma 
en Wesley Geul

Wat vond je het leukste op kamp? 
Spooktocht 

Dropping
Zwemmen

Heb je iets spannends 
meegemaakt en zo ja wat? 

Bij de looptocht kwam er 
een Schotse Hooglander 

op de weg, 
SPOOKTOCHT!!! 

Wat was het lekkerste en 
wat het minst lekkerste 

wat je hebt gegeten? 

Wraps 😃 macaroni 😝 

Ga je volgend jaar 
weer mee? 

JAAAAAAA!!!!
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V.l.n.r. achter: Bert Heemskerk, Rijnse Onland, Koen van Opzeeland, Max IJszenga, Sander Heins-broek,  
Bram Momtaz, Milan de Bruin, Kevin Haanappel.
Voor: Niels van Eijk, Robin de Schepper, Benji Luscuere, Gijs Roefs, Perry van Rijn.
Op de foto ontbreken: Marcel Broekarts (coach), Gijs Scholtes, Senn Berkhout, Tim Koole en Remko Wijling.

HS3

HS2

V.l.n.r. achter: Ferry Wever, Henk Kegge, Rutger Sliggers, Frank Kuijstermans, Peter de Schepper.
Midden: Jasper Drop, Nadav Wazana, Marcel Mossel. Voor: Joban van Driel.Op de foto ontbreken: Bas de Wit, 
Brian Aarssen, Pim Oortman, Ilja van Driel, Patrick Kraus, Mark van der Noll, Pascal van den Biggelaar,  
Cristian Coman, Mark Jense, Eric Magielse, Gerben Renes en Paul Strohschein.
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V.l.n.r.: Kris van Kampen, Esther Klinkum, Pascal Gunneweg, Patrick Kooman, Jordi Dik, René van Steenbergen, 
Germa Haket, Bas Schutte, Patrick van der Arend, José Langelaan, John van der Lans.
Op de foto ontbreken: Sjoerd van der Sluis, Aad-Jan de Heij.

Laura van der Toorn, Nancy Klompé, Miriam van Gestel, Marion Boshuijer, Bente Winkelman, Lisa Loomans, 
Marit Groenendaal, Sissy Loomans, Bianca van Veen, Rianne van der Helm, Femke van den Hoek, Anouk 
Krempel, Mandy Crijnen.Op de foto ontbreken: Wendy Bos, Merel van der Krogt, Kim Vollebregt, Jasmijn van 
der Krogt, Petra van den Oever, Inge Martens.

DMW

Recreanten
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Wij wensen jullie veel 
sportplezier!


