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         September 2020 
Beste lid van USVV Odysseus ’91, 
 
Onze schitterende voetbalvereniging biedt behalve voetbal nog een breed scala aan 
andere mogelijkheden om je uit te leven. Met deelname aan activiteiten, toernooien, 
feesten en zelfs vakanties, haal je het optimale uit je lidmaatschap én je 
studententijd. Je kunt ook lid worden van een commissie of een trainers- of 
scheidsrechtercursus volgen. Combineer sport en gezelligheid op een manier die voor 
jou aantrekkelijk is! 
  
In deze informatiebundel staat beschreven wat er allemaal bij je lidmaatschap hoort 

en kan horen. Van trainingen en wedstrijden tot administratieve zaken en feesten. Je 
kunt je voorstellen dat een studentenvereniging als Odysseus ‘91 bestaat vóór en dóór 
studenten. Graag willen we het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk houden. De 
enige verplichtingen die je hierom hebt, zijn het betalen van je contributie en het 
uitvoeren van je teamtaak. Daarnaast wordt van nieuwe leden verwacht dat ze 
deelnemen aan de ‘Aftrap’, het gezellige introductieweekend. 
 
Mocht je onverhoopt nog vragen hebben na het lezen van deze informatiebundel of 
gedurende het jaar met iets zitten, schroom dan niet om contact op te nemen met 
het bestuur. Wij zijn er voor jou en helpen je graag! 
 

Wij wensen je een geweldig lidmaatschap toe en ontzettend veel voetbalplezier! 
 
Bestuur Schouwenberg 
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DE VERENIGING 
 
Geschiedenis 
Op 23 mei 1991 is de Utrechtse Studenten Voetbalvereniging Odysseus ’91 opgericht. 
Sindsdien is zij onmiskenbaar dé voetbalvereniging in Utrecht en omgeving voor 
studenten. Door de jaren heen heeft zij vele successen gekend, maar ook 
verscheidene tegenslagen gehad. Het is ook niet voor niets dat zij de naam ‘Odysseus’ 
draagt, naar voorbeeld van de nimmer verslagen Griekse held. Een zegevierend 
bestaan leiden, dat is het devies. En dat gaat inmiddels al ruim 27 jaar erg goed… 
 
Vandaag de dag telt Odysseus ’91 ongeveer 430 leden, waarvan ruim 80% student is. 

De overige zijn net afgestudeerd. De leden zijn verdeeld over 11 herenteams en 8 
damesteams (waarvan 7 wedstrijdteams en 1 trainingsteam). Hiermee heeft Odysseus 
’91 de grootste zaterdag seniorenafdeling van alle voetbalverenigingen in Utrecht en 
één van de grootste senioren-damesafdelingen van heel Nederland! Het moge voor 
zich spreken dat geen enkele andere voetbalclub in Utrecht meer studenten herbergt 
dan Odysseus ’91. 
 

Introductieweekend 
Zodra je je inschrijfformulier hebt opgestuurd naar de secretaris en je in een team 
bent geplaatst ben je officieel lid. Maar waarvan dan? Je kent je teamgenoten nog 
niet, je kent de vereniging nog niet, je kent de accommodatie nog niet en je kent alle 
andere leden nog niet. Daarom organiseert de ASO (Aftrap- en 
Seizoensopeningscommissie) het introductieweekend. Alle nieuwe leden worden 
geacht hieraan deel te nemen! 
 

De Aftrap is de kennismaking voor de nieuwe leden met elkaar. Middels leuke 
activiteiten, verrassingen en genoeg bier, wordt een sfeer gecreëerd waarin iedereen 
heerlijk kan losgaan. De ervaring leert dat dit weekend door iedereen als grandioos 
wordt beschouwd en een grote toegevoegde waarde heeft voor je start als lid. 
 
De Seizoensopening is een voetbaltoernooi op de zondag. Ter afsluiting van het 
weekend maak je tenslotte op een sportieve manier kennis met de huidige leden, die 
hieraan ook deelnemen.  
 
De Aftrap vindt meestal in een weekend eind augustus plaats. 
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Contributie 
Om bij Odysseus ’91 te kunnen voetballen moet je zowel contributie betalen als een 
OlymPas aanschaffen. Wanneer je niet op tijd een OlymPas aanschaft kun je niet 

deelnemen aan trainingen en wedstrijden en kan er een boete in rekening worden 
gebracht. Met deze OlymPas kun je ook gebruik maken van al het andere sportaanbod 
van Olympos! Mocht je tijdelijk naar het buitenland gaan of een langdurige blessure 
hebben dan kun je de OlymPas op pauze zetten bij de sportdesk van Olympos. De 
contributie is voor dit seizoen vastgesteld op €70 voor wedstrijdleden, op €30 voor 
trainingsleden en op €40 voor leden van de trainingsteams Dames 9 en Dames 10. 
Daarnaast betaald elk lid dit jaar €5 extra (het zogeheten ‘Lustrumvijfje’) wat 
volledig in het lustrum gestoken zal worden.  
 
Mocht je je aan het einde van jouw Odysseus carrière willen overschrijven naar een 
andere club dan moet je dit verzoek voor de eerste vrijdag van mei doorgeven. 

Wanneer je dit na deze deadline aangeeft bestaat er een kans dat je een boete krijgt 
opgelegd.  
 
Geef het door aan de secretaris wanneer je persoonlijke gegevens veranderen (adres, 
e-mailadres of telefoonnummer). Het is belangrijk voor onze administratie dat deze 
gegevens kloppen.  
 

Informatieverstrekking 
Ieder lid ontvangt iedere vier weken een nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven 
van alles wat er bij Odysseus ’91 gebeurt. Deze mail wordt verstuurd via de 
ledenmail. Pas op dat deze niet in je spam belandt! 
 
In de blokhut is alle Informatie over de wedstrijden (veld en kleedkamers) iedere 
zaterdag te vinden.  De meest actuele informatie zoals afgelastingen staat altijd op 
onze website en de wedstrijdzaken app van de KNVB.  
 

Drie keer per jaar doet het bestuur een open boekje over de gang van zaken. Tijdens 
de Algemene Leden Vergadering (ALV) stelt zij alle leden op de hoogte van de 
belangrijke gelopen, maar ook lopende zaken. Dit is hét moment om kritisch te zijn 
naar reilen en zeilen binnen de club. De ALV bestaat voor jou, dus jouw aanwezigheid 
is altijd een gewenste! 
 

Vertrouwenspersoon 
Mocht je ooit niet zo lekker in je vel zitten of een probleem hebben dan zijn er 
binnen de Sportraad twee vertrouwenspersonen. Deze zijn het aanspreekpunt voor jou 
wanneer jij je niet veilig voelt om met een probleem naar je trainer of het bestuur te 
stappen. De vertrouwenspersonen zijn er ook voor de leden van Odysseus voor zaken 
die gebeuren/gebeurd zijn op de vereniging, maar ook ben je welkom als het gaat 
over iets dat buiten Odysseus plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Laat het 
vervelende niet voortduren; doe er wat aan! Kijk voor meer informatie op de website. 
 

http://www.odysseus91.nl/1033/vertrouwenspersoon/
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Commissies 

Odysseus ’91 is een voetbalclub voor en door studenten. Ook jouw vrijwillige inzet is 
onmisbaar om de club draaiende te houden. Oude mannetjes en actief betrokken 

ouders ontbreken bij ons. Behalve dat het nuttig is om je voor Odysseus ‘91 in te 
zetten, is het ook ontzettend leuk om actief te zijn binnen de vereniging. Je leert 
meer mensen kennen, wat de gezelligheid vergroot!  
 
Odysseus ’91 heeft verschillende commissies die jaar in, jaar uit activiteiten 
verzorgen, waardoor het voetballen bij Odysseus nog leuker wordt! Deze commissies 
zorgen ervoor dat we onder andere lekker kunnen feesten, wintersporten en op de 
hoogte zijn van spannende gebeurtenissen. Hierdoor leren al onze geweldige leden 
elkaar nog beter kennen. Het is een absolute aanrader om actief te zijn in een 
commissie! Ook kan je je bij Odysseus ontwikkelen tot vaardige scheidsrechter of 
trainer door een van de cursussen te volgen op kosten van Odysseus ’91! 

 
Wij hebben bij Odysseus ’91 verschillende commissies, waaronder: de 
Feestcommissie, de Activiteitencommissie, de Mediacommissie, de Toernooicommissie 
en de Wintersportcommissie. Meer informatie over al deze commissies kun je vinden 
op de website! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.odysseus91.nl/1210/aanmeldformulier/
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VOETBALLEN 

Begin trainingen 

De heren A-selectie (H1, H2 en H3) en dames A-selectie (D1, D2 en D3) starten hun 

trainingen drie weken voor de eerste bekerwedstrijd i.v.m. het formeren van de 
teams. Alle andere teams zullen 2 weken voor hun eerste bekerwedstrijd starten met 
trainen. Zie hiervoor ook de nieuwsberichten op de website! 

Trainingsdagen en –tijden 

Trainingsschema 
Maandag 

18.00 - 19.30 Dames 6 Heren 9 

19.30 - 21.00 Dames 3 Heren 4 

21.00 - 22.30 Dames 8  Heren 3 

Dinsdag  

18.00 - 19.30 Heren 5 Dames 4 

19.30 - 21.00 Heren 1 Heren 2 

21.00 - 22.30 Dames 1 Dames 2 

Woensdag 

18.00 - 19.30 Heren 6 Heren 8 

19.30 - 21.00 Heren 10 Dames 7 

21.00 - 22.30 Heren 7 Dames 5 

Donderdag  

18.00 - 19.30 Dames 3 Heren 3 

19.30 - 21.00 Dames 1 Dames 2 

21.00 - 22.30 Heren 1 Heren 2 

Vrijdag 

19:30 – 21:00 Dames 9 Dames 10 

NB: Meer informatie over de keeperstrainingen wordt door het bestuur en de 

Technische Commissie gecommuniceerd naar de keepers. 
 
Trainers 

Herenteam Trainer(s) Damesteam Trainer(s) 

H1 Zimon van der Horst 
Cyrille Tchesnakoff 
Marten Wolff 

D1 Jerry Brouwer 
Jim Tan 

H2 Jeroen van Zanten 
Tamar op den Kelder 
Caspar van der Woude 

D2 Bert de Graaf 

H3 Lars Streefland 
Frank Spakman 

D3 Priscilla Folmer 
Boris Boerstoel 

H4 Remi ter Haar 
Esra Schouwenberg 

D4 Steven Bruintjes 
Jochum Jorna 
Lowie Nicolai 

H5 Sietske Staatsen 
Britt Heijmans 
Bas Bos 

D5 Ivo Appels 
Lukas Jungen 
Tom van Rijt 

H6 Esther Hindriks 
Alyssa van den Brink 
Lisette Lagerweij 

D6 Noah Sloots 
Marien Hofstee 

H7 Cleo Krijgsman 
Anne Stolk 
Romi de Bok 

D7 Rick Schouten 
Sander Tamse 
Jorrit van Wees 

H8 Evalien Baas 
Anne Ham 
Chris Bekker 

D8 Eva Hendrikse 
Marloes Vredenborg 
Micky Reinbergen 
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H9 Florence Versmissen 
Simon Bolwerk 
Niels Heetvelt 

D9 Esmee Mangoensoewito 
Pim Leichtenberg 
Willem Bastian 
Jarne Rijpma 

H10 Christian Lemmens 
Mart van Gasteren 
Evan Moring 

D10 Marjolein Essink 
Hannah Lucas 
Robin Strik 
Annet Prudon 

       

Wedstrijden 
Alle wedstrijdteams van Odysseus worden ingeschreven voor zowel competitie als voor 
de beker. De exacte wedstrijdtijden zijn te vinden op voetbal.nl en de wedstrijdzaken 
app van de KNVB.  
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VOETBALFACILITEITEN 

Veld 

Odysseus ’91 maakt op Sportcentrum Olympos gebruik van drie voetbalvelden. Het 

hoofdveld (veld 1) is het kunstgrasveld dat direct naast de blokhut (het 
wedstrijdsecretariaat van de vereniging) ligt. Op dit veld vinden ook alle trainingen 
plaats. Veld 2 is een grasveld dat op het sportcentrum achter de hockeyvelden is 
gelegen. Veld 3 is ook een grasveld en wordt tevens bespeeld door de beide 
studentenrugbyverenigingen. Dit veld ligt aan de overkant van de sloot, naast het 
kunstgrasveld. 

Kleedkamers 

Ieder team kan gebruik maken van een kleedkamer op het sportcentrum. Aan het 
begin van het seizoen krijgt ieder team een kleedkamer toegewezen voor de training. 
De sleutel hiervoor kan worden opgehaald bij de informatiebalie van het 
sportcentrum. Vergeet niet te tekenen voor ontvangst van de sleutel en deze ALTIJD 

weer terug in te leveren na afloop.  
Tijdens wedstrijddagen kan de kleedkamersleutel worden opgehaald in de blokhut.  

Teamtas 

Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen een tas met paarse Ody-shirts, in 
bruikleen, voor de wedstrijden. Je hoeft dus niet zelf een paars shirt aan te schaffen. 
Om je paarse tenue te completeren, is er de mogelijkheid om een Ody-broekje en 
Ody-sokken te kopen. Deze zijn op zaterdagen verkrijgbaar in de blokhut. 

Materiaal  

De trainingsmaterialen zijn te vinden in de berging naast kleedkamer 26. Ieder team 
deelt de materialen met een ander team en heeft een eigen tasje met hesjes en 
hoedjes. De materiaalkasten zijn afgesloten met een cijferslot, waarvan de code aan 
het begin van het seizoen zal worden gecommuniceerd aan het team. De commissaris 

extern is verantwoordelijk voor de materialen. Zijn de materialen van onvoldoende 
kwaliteit of kwijt: meld dit dan! Let erop dat er altijd zorgvuldig wordt geteld voor en 
na de training, om te controleren of alles er is. De teams die samen gebruik maken 
van dezelfde ballen, zijn hier ook samen verantwoordelijk voor!  

Borg 

Om ervoor te zorgen dat ieder team zijn verantwoordelijkheid neemt de materialen 
compleet te houden, hanteren we een borgsysteem. Voor de eerste wedstrijd haalt 
(liefst) de aanvoerder de teamtas op. Voor ontvangst van de tas moet hij/zij met een 
handtekening bevestigen dat de tas voorzien is van alle aanwezige materialen. Precies 
deze materialen dienen aan het eind van het seizoen weer te worden ingeleverd. 
Blijkt bij de telling dat er iets mist, dan worden de kosten hiervan verhaald op het 

team.  
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TEAMS 

Afspraken 

Je eigen team is natuurlijk het allerbelangrijkste binnen de vereniging. Met deze 

vrienden trek je het hele seizoen op, strijd je iedere zaterdag weer voor de winst en 
beleef je de mooiste derde helften. Het is dan ook heel nuttig om in je team 
afspraken te maken om samen het maximale uit je seizoen te halen. Denk na over 
jullie verwachtingen van elkaar en wat je wilt bereiken als team en bespreek dit voor 
of na de eerste training.  
 
Daarnaast moet er ook een aanvoerder naast het veld zijn; de teamleider. Dit hoeft 
niet dezelfde persoon te zijn als diegene die tijdens een wedstrijd de 
aanvoerdersband draagt. Deze persoon zal het team vertegenwoordigen in gesprekken 
met de Technische Commissie of het Bestuur.  
 

Het is natuurlijk ook ontzettend leuk om genoeg gezellige dingen te doen met je 
team. Ga eens bijvoorbeeld een weekendje weg met z’n allen! Neem vooral contact 
op met de wedstrijdsecretaris wanneer dit samenvalt met een wedstrijd. Deze kijkt 
dan of het mogelijk is om een baaldag aan te vragen.  

Aanvoerdersoverleg 

Op een nader te bepalen datum zal het aanvoerdersoverleg plaatsvinden. Tijdens dit 
overleg wordt het reilen en zeilen van de teams besproken, er worden afspraken 
gemaakt en er kunnen situaties besproken worden. Dat aanvoerders hieraan 
deelnemen is zeer belangrijk. Wanneer deze niet kan, dan wordt verwacht dat een 
afgevaardigde van het team aanwezig is.  

Teamindeling 

De Technische Commissie verzorgt de teamindelingen. Dit wordt met de grootste zorg 

gedaan. Mocht je toch graag naar een ander team worden overgeplaatst laat dit dan 
aan de contactpersoon voor jouw selectie weten. Aan het begin van het jaar stellen 
de leden van de TC zich voor aan alle teams. De contactgegevens van de TC zijn via 
de site te vinden. Mailen naar tc@odysseus91.nl is altijd mogelijk. 

Teamtaken 

Voor het goed verzorgen van alle randzaken rondom het voetbal, zijn vrijwillige 
handen een vereiste. Hiervoor zijn de teamtaken opgesteld:  

- De dames A-selectie geeft training aan de damescursus en helpt bij de 
marathon 

- De heren en dames A-selectie verzorgt eenmaal per jaar een 
materiaalcontrole. 

- De gehele B/C-selectie en D2 en H2 leveren scheidsrechters en voeren de 
zaterdagdienst uit. 

 

mailto:tc@odysseus91.nl
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BESTUUR 
 
Hebben jullie n.a.v. of los van deze informatiebundel vragen, dan kunnen jullie 
natuurlijk altijd contact opnemen met het bestuur: 
 
Algemeen (allen): 
bestuur@odysseus91.nl 
 
Esra Schouwenberg (Voorzitter):     06-19 44 83 96 
voorzitter@odysseus91.nl 
 
Afra Mijnheer (Secretaris):                   06-45 46 57 98 
secretaris@odysseus91.nl 

 
Jesse van de Wal (Penningmeester)     06-17 17 93 01 
penningmeester@odysseus91.nl 
 
Steven Bruintjes (Vice-voorzitter)     06-19 60 66 55 
commissarisbeleid@odysseus91.nl 
 
Marien Hofstee (Commissaris Extern)    06-33 86 51 19 
commissarisextern@odysseus91.nl 
 
Florence Versmissen (Commissaris Intern)              06-47 17 63 38 

commissarisintern@odysseus91.nl 
 
Cleo Krijgsman (Wedstrijdsecretaris)    06-26 98 02 64 
wedstrijdsecretaris@odysseus91.nl 
 
Alle informatie uit deze brief is ook terug te vinden op de website: 
www.odysseus91.nl  
 
Wij wensen iedereen een zeer plezierig, sportief en paars seizoen toe! 
 
Bestuur Schouwenberg 
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