
 
Nieuwsbrief Oktober 2020 
 
Beste leden, het is een bijzondere tijd. Vorig seizoen is 
abrupt geëindigd vanwege Corona. Gelukkig kon iedereen 
in September weer in alle goeie gezondheid beginnen aan 
het seizoen 2020/2021. Op onze website kun je het 
protocol lezen van vv ODS. Het is soms wat passen en 
meten en Heren 2 heeft dan ook een tijdelijke stop ingelast. 
Hieronder lees je hun verhaal! Inmiddels hebben we te 
horen gekregen dat vanaf 14 Oktober 2020 alle trainingen 
en wedstrijden tot nader bericht niet door gaan. De Jeugd 
onder de 18 jaar mag nog wel blijven trainen. 
 
 
Heren 2  
Peter onze aanvoerder deed een oproep namens het bestuur om een keer wat van De Heren 
2 op papier te zetten. Heren 2 zijn de All Stars onder de volleyballeden van ODS. Wij zijn 
door de jaren heen al heel vaak gepromoveerd zonder kampioen te worden. Bij de 
oprichting van O.D.S. zijn wij gestart als heren 4 in de 4e klas. Na enkele jaren werd 
dat Heren 3 in de 3e klas dit door spelers tekorten. Weer een paar jaar later tot Heren 2 
omdat het toenmalige Heren 2 team er ook mee stopte. Vorig seizoen toen meende de bond 
leuk te zijn door ons voor de verandering weer eens te laten degraderen naar de 4e klas. Met 
als kaars op de taart alle onze uit wedstrijden op de vrijdagavond. Naar Oudemirdum en 
omstreken. Dit werd dan ook een groot feest, maar iedere vrijdag werd er geen set 
gewonnen. Om al dit verdriet te vergeten konden wij zelfs op sommige plaatsen nog geen 
bitterbal krijgen. Wij hebben hier n.l. wel een reputatie in hoog te houden. Inmiddels enkele 
jaren geleden hadden wij weer eens net verloren van de Heren 1 uit Wijnjewoude. Dus het 
bier vloog al weer rijkelijk door de kantine,1 der spelers bestelde een schaaltje snacks ter 
waarde van € 10,00. Na een kwartiertje kwam de bediening al met de 1e schaal deze was al 
aardig gevuld. Of het nu kwam dat er net een nieuwe pachter was we zullen het nooit 
weten. Maar er volgde zelfs een 2e en een 3e schaal. Wij konden op het laatst geen patat 
meer zien, dan gebeurt er wat hoor. Wat wij wel weten dat deze pachter wel vrij snel weer is 
vertrokken. RA-RA. 

Dus toen in september het seizoen weer begon vonden wij er direct al geen bal meer aan. 
Wedstrijdje spelen veld opruimen trainingspakje weer aan en naar huis. Wij presteerden het 
zelfs om trainingen niet door te laten gaan omdat er te weinig spelers waren. Dit was in al 
die jaren nog nooit gebeurd. Het dieptepunt was wel dat wij 75 whats-appjes nodig hadden 
om een wedstrijd na te bespreken, een training te regelen en een volgende wedstrijd te 
kunnen spelen. De oorzaak van dit alles Mister Corona. Wij hebben nu dan ook even de 
handdoek in de ring gegooid. Ook dit seizoen waren wij weer goed begonnen. Met een 2-1 
overwinning. Helaas daarna weten wij allemaal wel hoe dat Volleybalspel gespeeld moet 
worden maar de tegenstander heeft dan iedere week weer eerder 25 punten dan wij. Wij 
hopen nu maar dat wij in Januari wel weer los mogen gaan. 

Een speler van Heren 2.   



Dames 3 
Met de luxe van 9 speelsters op papier en een coach zijn we dit seizoen gestart. Na ruim een 
half jaar geen volleybal te hebben aangeraakt begonnen we op 17 september enthousiast 
aan onze eerste wedstrijd. Het moest weer even wennen maar met een eindstand van 1-2 
waren wij niet ontevreden. Bij de volgende wedstrijd gingen we zonder punten naar huis en 
een week later met 2 punten. Het gaat de goede kant op en dat zijn wij ook zo gewend van 
de afgelopen seizoenen. D3 is als een diesel, we komen rustig op gang maar daarna gaat het 
gesmeerd! 
 
 
Dames 2 
Dames 2 was Corona kampioen, 
maar ze moesten het zonder feestje doen. 
Ze laten het in de eerste klas aan dames 1 over, 
ja, dat is zeker niet te geloven. 
De eerste tijd moeten ze het zonder 
Charlotte doen, 
die steekt al haar tijd in het thuis legioen. 
De start van dames 2 was niet zo mooi, 
een nieuwe aanwinst, maar na 1 training 
viel ze al aan een blessure ten prooi. 
In de bekerwedstrijd waren we voor de 
tegenstander veel te vlug,  
maar helaas floot de NeVoBo ons terug. 
Onze inside informatie werd niet goed 
gekeurd, 
maar daar werd verder door niemand bij 
ons over gezeurd. 
Greta wil op iedere positie knallen, 
ze gaat soms zelfs als achter speelster voor aan vallen. 
Naomi is met haar sprongservice heel actief,  
maar meestal vindt de tegenpartij haar niet zo lief. 
Thea ligt regelmatig over de grond te rollebollen, 
met haar valt zeker niet te sollen. 
Gonda heeft al vele hoogtepunten gemaakt, 
we willen dan wisselen, maar het is de reserve die bij ons verzaakt. 
Tsjerkje is druk met haar bovenhandse opslag in de weer, 
ze sloeg hem al vanaf de groene lijn de laatste keer. 
Cor haalt het beste in ons naar boven, 
heel stilletjes beginnen we alweer in een mooie eindstand te geloven. 
Aan Melanie een grote dank, zij haalt ons regelmatig uit de brand. 
De pass ligt niet altijd even goed,  
het is dan Sharon die met haar oude lijf de grond op moet. 
Deze dames hebben met elkaar veel plezier, 
daarom stond er ook een leuk stukje alhier. 
 
 



Dames 1 
Door heel veel blessures was het voor dames 1 afgelopen seizoen niet zo geweldig.. Toen 
kwam corona en was het ook nog plots afgelopen met de wedstrijden en eindigden we ver 
onderaan. Gelukkig mogen we in de 1e klasse blijven spelen en is ons team aangesterkt met 
Karin. Hierdoor zijn we nu met ons zevenen! Onze andere 2 dames zijn namelijk nog met 
zwangerschapsverlof. Zij zijn inmiddels wel bevallen van 2 hele mooie kindjes! Jildau en 
Harry hebben een dochter gekregen: Amber en Kimberly en Richard een zoon: Daan. Wie 
weet toekomstige volleybalspelers bij ODS! ;) We zijn het seizoen met frisse moed begonnen 
en hopen dit na deze corona stop weer door te kunnen zetten. Onze voorlopig laatste 
training hebben we afgesloten met een oefenwedstrijd tegen dames 2.  
 

 
 
Bestuursleden 
Het bestuur is weer aangevuld met een nieuw lid. Wij verwelkomen Jeannette Numan. 
De bestuursleden zijn: 
 
Voorzitter                           Jeannette Numan                (dames 3) 
Secretaris                           Lammert Prinssen                (heren 2) 
Penningmeester                Sharon Bos                            (dames 2) 
Algemeen bestuurslid      Reina Procee                         (dames 3) 
Algemeen bestuurslid      Melanie van Aalderen         (dames 1) 
 
Contactpersoon voor de recreanten en de jeugd is Reina Procee. Haar e-mailadres is: 
reina.procee72@gmail.com.  
 
 
Sponsorcommissie  
De sponsorcommissie heeft er ook twee nieuwe mensen bij en bestaat nu uit: Thea v/d 
Werff, Silke Talstra en Elger Lesterhuis. Elger is het contactpersoon voor de 
sponsorcommissie en kun je bereiken door een WhatsApp te sturen of een mailtje naar: 
e.lesterhuis@singelland.nl.  
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Koekactie 
Vanwege de onzekerheden omtrent het corona virus hebben we besloten de koekactie in 
November af te lassen. Als het weer vertrouwd is willen we graag met ons allen iets voor de 
vereniging doen in de Lente. Heb je nog leuke ideeën om aan de deur te verkopen dan horen 
wij dat graag! 
 
 
Poeisz actie Boornbergum 
Ook dit seizoen zullen wij ons weer inschrijven voor de 16e Jeugd Sponsor Actie van de 
Poeisz. In December zullen wij te horen krijgen of onze vereniging hiervoor is ingeloot. De 
actie loopt van 15 Februari t/m 11 April 2021. Wordt vervolgd! 
 
 

 
Voor in je agenda 
22 Mei 2021 BBQ + ALV 
 

 
 
Sponsorclicks reminder 
Als je online iets koopt bij grote winkels als Zalando, Bol.com, 
Wehkamp, Media Markt en nog veel meer ontvangt ODS een 
commissie terwijl jij hetzelfde betaalt. Shop via 
www.sponsorkliks.com en zoek bij ‘wie wilt u sponsoren’ naar 
volleybalvereniging ODS. Dan vanaf daar shoppen maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAY SAFE 
en hopelijk kunnen we snel weer los! 

http://www.sponsorkliks.com/
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