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USVV ODYSSEUS ‘91
Wat fijn dat u de moeite en tijd heeft genomen om deze brochure open te slaan. U heeft voor 
u de sponsorbrochure van USVV Odysseus ’91. Odysseus ‘91, ook wel bekend als Ody, is 
een studentenvoetbalvereniging in Utrecht en is gevestigd op het Utrecht Science Park. Wat 
de naam al doet vermoeden is dat de vereniging in 1991 is opgericht, door vijf studenten. 
Sindsdien is Odysseus ‘91 uitgegroeid tot een volwassen en volwaardige sportvereniging 
waar studenten vanuit heel Nederland met passie voor voetbal samenkomen. In totaal 
voetballen zo’n 430 studenten verspreid over 11 heren- en 8 damesteams bij Odysseus ‘91. 
De teams, veelal spelend in de regio Utrecht, zijn op het veld duidelijk te herkennen aan de 
paars-witte tenues.

Odysseus ‘91 is gevestigd op het terrein van Sportcentrum Olympos op de Uithof. Naast 
voetbalvelden zijn er ook tennis-, hockey-, korfbal- en rugbyvelden te vinden. Tevens bevinden 
zich in de sporthallen van Olympos legio binnensporten. Alle sporten die aangesloten zijn bij 
Olympos gebruiken het sportcafé van Olympos als kantine. Odysseus ‘91 heeft een eigen 
blokhut aan de rand van het kunstgrasveld waar de wedstrijdzaken worden geregeld door 
het bestuur.

Odysseus ‘91 is meer dan een gewone voetbalvereniging, en daar zijn we trots op. Graag 
willen wij u kennis laten maken met de unieke eigenschappen van onze vereniging. Aan de 
hand van drie pijlers waarop Odysseus ‘91 zich onderscheidt van andere voetbalverenigingen 
laten we u graag zien waarom wij zo trots zijn op onze mooie vereniging.



Odysseanen en Argos supporten Heren 1 in hun strijd om 
promotie naar de 2e klasse - ‘15/’16



VOOR EN DOOR STUDENTEN
De Utrechtse studenten voetbalvereniging Odysseus ‘91 is uniek in haar soort. Niet alleen 
omdat haar ledenbestand uitsluitend bestaat uit studenten en recent afgestudeerde young-
professionals uit alle windstreken, temeer omdat zij gezamenlijk, jaar in jaar uit, ervoor zorgen 
dat ‘hun’ vereniging draaiende gehouden wordt. Met de nodige dosis energie en ambitie 
treedt Odysseus ’91 met frisse ideeën de toekomst tegemoet. Een bruisende vereniging, voor 
én door studenten!



VOOR STUDENTEN

Odysseus ’91 is dé plek waar voetbalminnende studenten 
en young-professionals elkaar in hun gezamenlijke passie 
treffen. Onze leden, naar Utrecht verhuisd vanwege 
uiteenlopende studies, vinden hun ‘home away from 
home’ aan de grasvelden van de Uppsalalaan. Deze 
dynamische toestroom aan studenten levert Odysseus ’91 
een aantal unieke voordelen en kenmerken op:

Een groot bereik onder hoogopgeleide (HBO en 
WO) studenten (80%) en young-professionals (20%) 
met diverse studieachtergronden en interesses;

Hoogopgeleide, ambitieuze studenten en young-
professionals die binnen afzienbare tijd de 
arbeidsmarkt betreden en/of op zoek zijn naar werk;

Een jaarlijkse frisse aanwas van nieuwe leden. 
Hiermee kent Odysseus ’91 een grotere doorloop 
van leden dan de gemiddelde voetbalclub, wat 
resulteert in een nog groter bereik!

“Bij Ody krijg ik de mogelijkheid om, naast het voetbal, samen met 
anderen mooie activiteiten te organiseren.” 



DOOR STUDENTEN

Binnen Odysseus ’91 levert iedereen op zijn of haar manier 
een bijdrage aan het reilen en zeilen van de club. Odysseus 
’91 is een vereniging waar je naast je voetbalkwaliteiten 
ook actief andere (professionele) talenten kunt ontdekken 
en ontwikkelen. Buiten de reguliere wedstrijden en 
trainingen moet er namelijk het nodige worden geregeld, 
georganiseerd en gecontroleerd. De vereniging wordt 
dan ook volledig door studenten gerund. Leden zijn actief 
in het jaarlijks wisselende bestuur, de vele commissies, 
als trainer van andere teams of als scheidsrechter. Dit 
alles wordt op een zo professioneel mogelijke manier 
georganiseerd, zodat de eigen teams, scheidsrechters 
van buitenaf en de bezoekende verenigingen op een 
positieve manier op het complex worden ontvangen.

Deze combinatie van ervaren en minder ervaren leden 
die samen de vereniging draaiende houden maakt dat 
Odysseus ‘91:

Een dynamische vereniging is die graag ‘out of 
the box’ denkt. Met jaarlijks wisselende bestuurs- 
en commissieleden is er veel ruimte voor nieuwe 
initiatieven en ideeën.

Net zoals haar leden ambitieus en kritisch is en 
continu bezig om zichzelf waar mogelijk verder te 
professionaliseren.



VOOR IEDER WAT WILS
Odysseus ’91 is in 1991 door vijf studenten opgericht met als doel de gezelligste 
prestatievereniging te worden in de regio Utrecht. Zowel de gezelligheid als de prestaties 
zijn tot op de dag van vandaag terug te vinden op de velden van sportcomplex Olympos. 
Met een groot aantal teams is er voor iedereen een plekje, ieder lid op zijn eigen niveau. En 
of je nu de eerste, de tweede of de derde helft het meest uitdagend vindt van voetbal: bij 
Odysseus ’91 ben je voor alle drie op de juiste plek!



ODYSSEUS HEEFT HET VOOR IEDEREEN

Odysseus ’91 heeft teams die uitkomen in de 6e tot en met de 1e klasse, waarbij de selectieteams (zowel heren als dames) de focus leggen op prestatie. 
De eerste twee teams van de heren en de dames vormen de selectieteams. De selectie traint twee keer in de week en wordt begeleid door professionele 
en betaalde trainers met de nodige trainersopleidingen. Dat betekent natuurlijk niet dat de selectie geen plezier heeft en dat bij de lagere teams naast alle 
gezelligheid niet gepresteerd wordt.

“Zaterdag is de mooiste dag van de week”



Wat Odysseus ’91 uniek maakt is de grote afdeling 
voetballende dames. In totaal zijn er zeven damesteams 
die trainen en een wedstrijd spelen op zaterdag. 
Daarnaast is Dames 8 een trainingsteam dat één keer 
per week traint. Gedurende het jaar wordt er vanuit 
Odysseus ’91 en de damesselectie twee keer per jaar 
een cursus aangeboden voor beginnende voetbalsters. 
Damesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. 
Echter is het voor senioren dames lastig om in een team te 
stromen omdat het niveauverschil al snel te groot is. Dit komt 
het team vaak niet ten goede. Met een beginnerscursus 
en een trainingsteam speelt Odysseus ’91 hier perfect op 
in en biedt het iedereen de kans om te voetballen.

Zowel bij de heren als bij de dames kunnen beginnende en 
de meer ervaren voetballers terecht. Plezier en prestatie 
gaan hand in hand. Voor iedereen is er een plek. Eenieder 
kan zijn of haar voetbalcarrière naar eigen wens invullen!



Op zaterdag wordt er door de hogere en 
lagere teams fanatiek gestreden om de 
punten, zonder in te leveren op gezelligheid 
en sportiviteit.



Odysseus Dames 2 kampioenen van de 3e 
klasse na een 10-0 overwinning!
- ‘15-’16



MEER DAN VOETBAL
Odysseus ‘91 heeft naast voetbal heel veel sociale activiteiten te bieden. 
Uiteraard wordt de zogenoemde 3e helft van zowel de trainingen als 
de wedstrijden met beide handen aangepakt om een biertje te drinken 
in het Sportcafé. 



 Daarnaast zorgen de vele commissies binnen de 
vereniging voor een groot aanbod aan onder 
meer borrels, feesten, een gala, wintersport, 
een zaalvoetbaltoernooi (Odybollentoernooi), 
een liftweekend, het Internationale Odyssey 
Tournament, supersaturday’s* etc. Vergeleken met 
andere sportverenigingen is dit aanbod ontzettend 
groot. Tevens zet Odysseus ’91 zich in voor een 
aantal maatschappelijke activiteiten (de RAG-
week en Movember). Al jarenlang stimuleert 
Odysseus ’91 begrip en tolerantie op het gebied 
van homo-acceptatie en lopen we daarmee 
voorop in de maatschappelijke discussie. Jaarlijks 
organiseren we vanuit Odysseus ’91, samen met 
andere studentensportverenigingen in Utrecht, de 
Roze Zaterdag. Op deze dag wordt zichtbaar 
extra aandacht besteed aan homo-acceptatie 
binnen de sport.

De vele activiteiten binnen Odysseus ’91 zijn niet 
verplicht, maar wel ontzettend leuk. Iedereen 
kan naar eigen verlangen deelnemen aan deze 
activiteiten. Het biedt de gelegenheid om samen 
met je teamgenoten iets leuks te doen en om in 
contact te komen met andere voetballers van 
de vereniging. De vele activiteiten zorgen voor 
het samenkomen van leden. Veel leden kennen 
elkaar binnen de club. Teams moedigen elkaar aan 
en vieren samen de overwinning. Teamgenoten 
zien elkaar niet alleen maar op het voetbalveld. 
Teamuitjes, teamweekenden en teamvakanties zijn 
meer gewoonte dan uitzondering. Teamgenoten 
worden vrienden die elkaar ook privé zien bij de 
studie, in de bieb, bij festivals, spelletjesavonden of 
in de kroeg. Odysseus ’91 brengt mensen bij elkaar 
die vanwege de studie naar een stad zijn gekomen 
waar ze nog niet zoveel hebben.



Het deelnemen aan of organiseren van deze 
activiteiten brengt onze leden samen. De 
betrokkenheid onder de leden is zeer groot. 
Odysseus ’91 heeft veel actieve leden die graag 
hun beste beentje voor zetten om iets extra’s te 
doen voor de vereniging. Leden van Odysseus ’91 
hebben allemaal een paars hart.

De perfecte combinatie van voetballen en 
gezelligheid.



“Bij Odysseus ben je niet alleen onderdeel 
van een team, maar echt een onderdeel 
van de hele vereniging.”



WAT HEEFT 
USVV ODYSSEUS 
U TE BIEDEN?
De drie pilaren: voor en door de studenten, voor 
ieder wat wils en meer dan voetbal. Dat is wat 
Odysseus is. Maar wat heeft USVV Odysseus u 
te bieden als sponsor van Ody?



Via Odysseus ’91 kunt u een grote groep sportieve 
hoogopgeleide studenten (80%) en young-
professionals (20%) uit Utrecht bereiken. Odysseus 
’91 bestaat namelijk uit ruim 430 leden die;

Beschikken over een groot netwerk binnen  en 
buiten Utrecht;
Uitermate betrokken zijn bij de vereniging, 
haar activiteiten en partners;
Actieve leden die graag hun handen uit de 
mouwen steken.

Odysseus ’91 organiseert jaarlijks een groot scala 
aan borrels, feestjes, weekendjes weg, wintersport 
en diverse andere activiteiten. Daarmee is 
Odysseus ’91 veel actiever dan de gemiddelde 
voetbalclub. Voor u als potentiële partner geeft 
dit legio mogelijkheden om op of door deze 
activiteiten ‘in the picture’ te komen.

Odysseus ’91 heeft diverse mediakanalen die actief 
gebruikt worden door haar leden en externen en 
door u kunnen worden ingezet

In totaal meer dan 1000 volgers op Facebook 
en Snapchat;
Het verenigingsblad ‘Purple Brain’ dat vier 
keer per jaar online & offline wordt uitgegeven;
Een tweewekelijkse nieuwsbrief die onder de 
leden wordt verspreid via de mail;
Website (ongeveer 30.000 bezoekers per 
kalenderjaar)

De 11 herenteams en 8 damesteams van USVV 
Odysseus ’91 spelen wekelijks in en rondom Utrecht, 
waarmee Odysseus ’91 een groot lokaal bereik 
heeft. De damesselectie is tevens op landelijke 
en internationale (EK studentenvoetbal namens 
Nederland) schaal actief.

De thuisbasis van Odysseus ’91 is het Sportcomplex 
Olympos op het Utrecht Science Park. Hier zijn naast 
Odysseus ’91 nog diverse andere verenigingen 
actief die ook bezoekers ontvangen. Zichtbaarheid 
op het complex van Odysseus ’91 betekent dus ook 
zichtbaarheid bij al deze andere bezoekers.

Odysseus ’91 staat binnen voetballend Utrecht 
bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid 
en sportiviteit. Odysseus ’91 is altijd bezig haar 
maatschappelijke karakter te behouden en haar 
goede naam zo goed mogelijk uit te dragen, 
alleen of gezamenlijk met haar partners. 



MEER WETEN?
Hebben we u kunnen interesseren en bent u benieuwd naar een mogelijk parterschap met 
USVV Odysseus ‘91? Neem dan contact met ons op via de mail of telefoon en misschien zien 
we u dan een keertje op Olympos!



CONTACT
SPONSORCOMMISSIE
Commissaris Externe Zaken  

+316 338 651 19
commissarisextern@odysseus91.nl
odysseus91.nl

BEZOEKADRES
Sportcentrum Olympos
Uppsalalaan 3
3584 CT
Utrecht

POSTADRES
USVV Odysseus ‘91
Uppsalalaan 3
3584 CT
Utrecht
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