
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2017 
 
Beste leden, 
 
Bij deze de nieuwsbrief van december 2018. Veel leesplezier gewenst. 
 
 

Vanuit het bestuur 
 
Het volleybalseizoen is inmiddels volop aan de gang. Dit seizoen zijn we gestart met twee 
heren-, drie dames- en drie jeugdteams. Vorig jaar zag het bestuur het aantal leden 
afnemen, ook dit seizoen is dat helaas zichtbaar. Wellicht dat we via het 
sportstimuleringsproject “Binnenstebuitenspelen” op donderdag 1 februari a.s. kinderen in de 
leeftijd van 9-12 jaar enthousiast kunnen maken voor het volleyballen. En uiteraard is het 
altijd fijn als u persoonlijk nieuwe leden weet te werven. 
 
Het bestuur is met ingang van dit seizoen aangevuld door nieuwe leden. Vanuit elk team 
(behalve vanuit de jeugd) is nu een bestuurslid bij de vergadering aanwezig. De 
bestuursleden zijn:  
 
Voorzitter   Luuk Salverda   (heren  1) 
Secretaris   Lammert Prinssen  (heren  2)   
Penningmeester  Sharon Bos   (dames 1) 
Algemeen bestuurslid  Tineke Bosma   (dames 2) 
Algemeen bestuurslid  Mardineke Kuiper  (dames 3) 
 
Dit seizoen is er gestart met het digitaal invullen van de wedstrijdformulieren. Het is mooi om 
te horen dat dit geen problemen oplevert. Hiermee is ook de taak van de zaalwacht verlicht, 
het papieren formulier hoeft namelijk niet meer worden opgestuurd. 
 
Bij deze wensen we jullie allemaal nog een prachtig volleybalseizoen toe en alle goeds voor 
het jaar  
 

 
 
 
 
 
 



Binnenstebuitenspelen 
 
Vanuit de Hanzehogeschool zijn er eerste jaars ALO studenten die graag een 
sportstimuleringsproject op CBS “de Paedwizer” willen organiseren op donderdag 1 februari 
a.s. Dit project heet “Binnenstebuiten” en is bedoeld om kinderen in Beetsterzwaag met 
verschillende sporten in aanraking te laten komen. Een mooie kans voor onze vereniging om 
een volleybalclinic te geven. De doelgroep is van 9-12 jaar. Het zou fantastisch zijn als we 
als vereniging vrijwilligers kunnen leveren die op donderdag  1 februari tussen 8.30 – 14.30 
uur volleybalclinics kunnen verzorgen. Mocht je op deze dag een uurtje hebben om een clinic 
te geven, dan graag contact opnemen met Mardineke mardienair@gmail.com 
Het zou prachtig zij als we meer jeugd bij onze vereniging kunnen betrekken! 
 

Kennismakingslessen met verdienste 

Hoe leuk is dit? Heel erg leuk! 

Op vrijdagmiddag heeft basisschool By de Boarne in Boornbergum altijd 
kennismakingslessen. In deze lessen kunnen kinderen kennismaken met allemaal 
verschillende sporten. Deze lessen proberen we zoveel mogelijk door verenigingen te laten 
verzorgen, zodat kinderen die geïnteresseerd zijn in de sport daar ook naartoe kunnen. Nu 
leek het ons leuk om ook eens volleybal aan te bieden. Misschien zitten er al kinderen uit 
Boornbergum bij ODS, maar er zijn misschien ook wel kinderen die nog nooit gevolleybald 
hebben. Mijn vraag is nu dus of iemand van ODS ook een aantal kennismakingslessen zou 
willen en kunnen verzorgen. De kennismakingslessen zijn altijd op vrijdagmiddag van 13.00-
14.15 uur en de trainer krijgt een vergoeding per les van 15.50 euro.  

Is er iemand die hier aan mee wil werken? Data is in overleg. Je kunt contact opnemen met 
Mardineke mardienair@gmail.com. Doen!!.  

 

 
Volleybalshirts ODS in Senegal 
 
Baba Boubane woont in Beetsterzwaag en heeft kort geleden zijn droom waargemaakt door 
een voetbalschool in Senegal, zijn geboorteland, op te zetten. 
Hiervoor had hij o.a. sportkleding en -schoenen nodig. De shirts van ODS die vorig jaar 
vervangen zijn heeft Baba meegenomen en hebben een goede bestemming gekregen.  

 

mailto:mardienair@gmail.com
mailto:mardienair@gmail.com


Koekactie 

 
Van 18 tot en met 25 november konden er koeken verkocht worden. Dit was wederom een 
groot succes en in no time “was de koek op”. De opbrengst van deze koekactie was €500,-    
Een prachtig bedrag! Dank allemaal voor jullie inzet. 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsflits Sponsorcommissie 
 

Hallo sportievelingen van ODS. Wij zijn al weer een half seizoen voorbij. De tijd gaat snel. 
Jessica Jonkman heeft de sponsorcommissie inmiddels verlaten. Na jarenlange inspanning 
en enthousiasme was het tijd voor verandering en tijd voor het gezin. Wij willen Jessica dan 
ook van harte bedanken voor de vele uren dat zij zich heeft ingezet voor ODS.  
Tja en wat moet je dan? Met zijn tweeën verder of  gaan wij weer met drie man er tegen aan. 
Dat was wel even zoeken. Vacature stellen? Mensen vragen. Zoals iedereen wel weet, bij 
vrijwilligerswerk loopt het storm met nieuwe mensen. Want wie wil er nou niet in de 

sponsorcommissie�. Maar Jeannet Numan was snel bereid om in de commissie plaats te 

nemen.  
Uiteindelijk kwam er een etentje aan te pas om afscheid van Jessica te nemen en Jeannet 
met open armen te ontvangen. Jeannet gaat zich vol overgave 3 jaar lang inzetten voor deze 
prachtige commissie. Greta mag hierna nog 1 jaar en Lisanne zal in mei haar afscheid 
vieren. 
Dus heb je zin in een nieuwe uitdaging dan ben je binnenkort van harte welkom. 
 
Als sponsorcommissie willen wij alle sponsoren bedanken die het volgende mogelijk hebben 
gemaakt: 

 Nieuwe ballen 

 Drinkflesjes  

 Trainingspakken  

 Ballentassen  

 Toernooien  

 Cadeautjes 

 Broekjes en shirts 
 
Wij hopen dat zij veel omzet van jullie terug mogen krijgen! 
Wij hebben alle sponsoren een kerstkaart gestuurd, uitgenodigd om mee te doen met de 
toernooien en de nieuwsbrief toe gezonden. 
 
Mochten jullie als lid of sponsor nog ideeën hebben voor de sponsorcommissie dan horen wij 
dit graag.  
 
Als laatste een wens voor het nieuwe jaar van de sponsorcommissie: 
Wij hebben op jullie bankrekening 365 dagen geluk, sportief, vriendschap, liefde, gezondheid 
en vreugde gestort. Veel plezier ermee en maak er weer een mooi jaar van in 2018 
Lisanne, Jeannet en Greta 



Het gedicht van dames 1 
 
ODS D1- onze dames sterk, sportief, snel, soms superieur in de eerste klas! 
 
Wendy: 
Elke dag, 
kijk ik even naar haar stralende lach 
Zij is niet zwaar in gewicht, 
haar smashes zijn vaak als een bliksemschicht 
Ik pieker mij soms suf 
Wendy alleen maar juf??!?? 
 
Jildau: 
Zij is niet zo als zovelen, 
haar gezicht spreekt altijd boekdelen 
Zoiets vind ik fijn, 
vooral als er geen ongemakken zijn 
Serveren gaat steeds onderhands 
de tegenstanders gek; je pakt je kans 
 
Silke: 
Ik zie je graag gezond, 
van boven rond en blond 
Volleyballen is niet je eerste natuur 
dus trainen en verkoop je huid echt duur 
Weet je nog van dat leuke spoor, 
juist; daar doe je het voor! 
 
Greta: 
Ineens is er storing op de lijn, 
wat zal er met de rechterarm zijn? 
er is veel dat lukt, 
je bent niet uit evenwicht gerukt 
Er is nog tijd voor een praatje, 
daarna op zoek naar dat ene gaatje. 
 
Melanie: 
Ik ben veruit het meest geraakt, 
als mel weer eens een superduik heeft gemaakt 
Bij smashen gaat zij zich nooit te buiten, 
moet ik wel of niet fluiten. 
Vaak had de bal niet beter gekund, 
dan is het zo maar weer een punt. 
 
Lisanne: 
Na de babyboem 
is zij weer in redelijk goede doen 
Zij maakt weer goede sier, 
en mag gelukkig weer aan het bier 
Zij is als een slinks, 
een snelle harde smash: altijd met links! 
 
 
 



Sharon: 
Zeg altijd yes yes yes yes, 
zij is onze meesteres 
Kijk je de hele wedstrijd door, 
dan komen er geen fouten voor 
Is er toch een misverstand, 
dan is haar praatje bij de hand 
 
Charlotte: 
Bij de tweede baby op rij, 
is zij er even niet meer bij 
Zij coacht, 
en zorgt dat er punten worden binnen geloodst 
Is alles achter de rug, 
kom dan asjeblieft gezond terug 
 
Naomi: 
Jou rol is beperkt tot invalster, 
door de studie zijn de wedstrijden nog ver 
Ik zie je graag terug en ik hoop, 
dat je niet opgaat in teveel rook. 
 
Gemaakt door onze vaste scheidsrechter Dick Nijdam!  
  

 
Het dilemma van dames 3 
 
Laten we helder zijn. Er zijn duidelijke afspraken over wie en wanneer de volleybalshirts na 
afloop van de wedstrijd van dames 3 wast. Ze worden altijd meegenomen en citroentjesfris 
(en gesorteerd op nummer in de tas) weer aangeleverd. Dit gaat áltijd goed! Behalve een 
aantal weken geleden toen één van de teamleden (zij die niet genoemd wil worden) de tas 
met shirts thuis had laten staan en het team er in Dokkum achter kwam dat zij zonder shirts 
zouden moeten spelen. Dat werd lastig! Geen shirts geen wedstrijd. Wat een geluk dat er 
nog meer damesteams rondliepen en hun reserveshirts te leen aan dames 3 aanboden. Zo 
konden zij als bont gezelschap toch mooi een balletje slaan! Met als gevolg dat er nu al 
wekenlang een discussie volgt of ze nu hun eigen shirt wassen, of toch maar die van het 
hele team. Wordt vervolgd… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grote Club Actie 
 
Er zijn 249 loten verkocht voor de Grote Club Actie. In totaal heeft het onze vereniging 
€597,60 opgeleverd. Een mooi bedrag! Dank voor jullie inzet. 

 
Actie Poiesz Supermarkt Boornbergum 
 
We zijn ingeloot voor de Jeugd Sponsor Actie 2018 van de Poiesz supermarkt in 
Boornbergum. Deze actie loopt van maandag 12 februari tot en met zondag 8 maart a.s. Met 
deze actie kunnen we geld binnen halen voor de jeugd van onze vereniging. Bij iedere €10,- 
aan boodschappen (exclusief statiegeld) ontvangt de klant 1 gratis jeugdsponsormunt. 
Daarnaast ontvangt de klant iedere week bij vele aanbiedingen een aantal 
jeugdsponsormunten. Het is belangrijk dat wij als vereniging zoveel mogelijk leden, 
supporters en fans inzetten om die munten voor de vereniging te verzamelen. Want hoe 
meer munten er in de clubkoker terecht komen, des te hoger is het sponsorbedrag dat in 
onze clubkas belandt! We hopen dat er zoveel mogelijk munten verzameld kunnen worden! 

 
CMV toernooi 
 
Op zaterdag 13 januari is het weer zover. Dan wordt de circulatieminivolleybal (CMV) 
competitie weer gespeeld voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar. Dit toernooi is van  
8.30 – 14.00 uur en alle hulp hierbij is welkom. Sharon en Luuk helpen die dag opstarten, het 
zou heel fijn zijn als er nog ouders of andere leden kunnen komen helpen. 
 
Sponsoren 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/Plus-Germ-Berkenbosch-683596328368550/

