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ELK LID, en op naar een luxe probleem voor de TC   
 
Het is alweer de maand mei en normaliter is het einde van het seizoen in zicht met hopelijk veel kampi-
oenen, maar helaas het is nu éénmaal zo en ondertussen is dat geen verassing meer. Op dit moment 
houden we ons bezig met trainingspotjes en verenigingsactiviteiten die binnen de coronaregels georgani-
seerd kunnen worden.   
Als we het even bij het korfballen houden zijn binnenkort de indelingen bekend m.b.t. de leeftijden en 
ook de wedstrijdindelingen zijn bekend waar onze wedstrijdteams in komen te spelen. Als we de zaalin-
deling bekijken, dan kunnen we gerust zeggen dat deze uitdagend is. De aanwas van jeugd hebben we 
wel vertrouwen in, maar het grootste aandachtspunt zijn de senioren, niet alleen bij de selectie maar 
ook in de breedte kunnen we behoorlijk wat aanwas gebruiken. Een werkgroep is door de TC opgericht 
om hier vol aandacht aan te geven en we hopen dat hier en daar versterkingen gevonden worden. 
     
Het grootste project wat nu loopt zijn de investeringen en de verbouwing van onze accommodatie. De 
toezeggingen m.b.t. de velden is een feit, alleen een definitieve uitvoeringsdatum laat nog op zich wach-
ten. Ondertussen is het bestuur bezig met de laatste puntjes op de i om tot uitvoering te komen. De 
subsidies zijn aangevraagd en de fondsen worden aangeschreven. We kijken of we nog een crowd-
funding op kunnen zetten en diverse actie om extra gelden te genereren. Om het bestuur te 
“controleren” hebben we in overleg twee mensen benaderd die de geldstromen zullen controleren. Kevin 
Saeri en Melina Potter hebben deze belangrijke taak op zich genomen. Wat betreft de planning zou het 
project medio oktober opgeleverd moeten worden. 
Ondanks de corona en dat veel stilligt hebben we als bestuur onze handen vol en tussendoor scholen we 
ook ene beetje bij. 1 juli de nieuwe WTBR wet waarbij het grootste punt de persoonlijke aansprakelijk-
heid is weegt mee in een vrijwilligersfunctie die naar mijn idee in de toekomst niet meer vrijwillig is in 
te vullen, maar we gaan het zien.  
 
Een andere vraag die we ons stellen is de invulling in de zomerperiode. Kunnen we gebruik maken van 
de kantine, of zouden we iets kunnen organiseren op het gras? Het is even koffiedik kijken, maar als er 
mogelijkheden zijn zullen we zeker invulling geven. Ook de schakers gaan weer beginnen op de maanda-
gen, dus het verenigingsleven begint weer een beetje te komen. 
 
De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe we ervoor staan met de vereniging. Eerder heb ik al aangegeven 
dat de senioren een aandachtspunt is en dat het van groot belang is dat de uitstroom en met name de 
oudere jeugd en senioren zeer beperkt is. Met de gehele A-groep hebben we kort gesproken en dit punt 
onder de aandacht gebracht en we hopen dat dit resulteert in meer seniorenteams in de toekomst. De 
inzet en uitrol van de clubkadercoach werpt zijn vruchten af, Maaike is al een graag geziene gast. Trai-
nersbegeleiders zijn benaderd en er is een eerste gesprek geweest hoe wij ons trainerskorps meer gaan 
begeleiden. Verder komen we binnenkort in de lucht met ons e-sport team om in competitieverband te 
strijden tegen andere verenigingen. 
Al met al veel leuke activiteiten waar we veel aan kunnen hebben. 
 
Het belangrijkste is en blijft de groei van de vereniging. Binnenkort start de 
zOmerZonaCtie en daar richten we onze pijlen op. Een aantal teams erbij en 
aanvulling van de bestaande teams is de doelstelling en daar blijft het niet bij. 
We zullen alles op alles zetten om te blijven groeien zodat we over een aantal 
jaren het gewenst aantal seniorenteams kunnen inschrijven en dat we kunnen 
kijken naar het wedstrijd niveau in de toekomst.    
Elk lid heeft hierin een bijdrage d.m.v. vriendjes en vriendinnetjes, kennissen, 
familie, gestopte korfballers. Een simpel berichtje delen of een dagje flyeren 
kan zomaar een nieuw lid opleveren.  
 
Ik zeg laten we de TC maar opzadelen met een luxe probleem    
 
Danny Schipper  
Voorzitter OZC 
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Email:   secretariaat@ozc-rotterdam.nl 

Voorzitter: Danny Schipper 

Telefoon: 06 – 53 11 17 08 

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl 
 
Secretaris: Cindy Boender 

Telefoon: 06 – 80 11 22 41 

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Penningmeester: Vinny Potter 

Telefoon: 06 – 14 45 24 83 

E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl 

Bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006 5215 32 
 
Algemene zaken: Boyd IJzelenberg 

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 

Technische zaken: Yvonne Sap 

Telefoon: 06 – 29 56 52 05 

E-mail: yhj.sap@sap.beheer.com 
 
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg 

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl  
 
Vrijwilligers–coördinatie: Vacant 

Telefoon:  

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Voorzitter sponsorcommissie: Erik van Rosengarten 

Telefoon: 06 – 18 76 09 35 

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

Wedstrijdsecr Jeugd:  Elza Burg 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 
 
Aanspreekpunt ouders DEF:  Tamara Schoneveld 

Telefoon: 06 – 57 99 14 63 

E-mail: tamaraschoneveld@gmail.com 

 

Aanspreekpunt ouders ABC:  Romy van Hillo 

Telefoon: 06 – 39 76 71 46 

E-mail: romyvanhillo@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat Senioren:  Michelle de Vlaam 

Telefoon: 06–17 30 01 35 

E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl 
 

Aanspreekpunt Senioren: Marcel van Hengel  

Telefoon: 06-11 31 69 13  

E-mail: marcel.3@live.nl 
 
Trainers coördinator:  Antonio v.d. Biezen 

Telefoon: 06 – 41 98 32 55 

E-mail: advdbiezen@gmail.com  
 
Voorzitter TC:  Chaminda auf der Haide  

E-mail: chaminda.ozc@outlook.com 

 

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/ https://www.facebook.com/OZCRotterdam/  

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/
https://www.facebook.com/OZCRotterdam/
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MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS OP KORFBALVERENIGING OZC 

 
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmo-

menten sterk terugdringen. (DIT GELDT VOOR DE TRAININGEN TIJDENS HET SEIZOEN) 
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Beste OZC’ers, 

 

Naar aanleiding van de persconferentie is het vanaf 19 mei toegestaan om de 

terrassen op sportlocaties te openen. 

Dit betekent dat wij weer consumpties kunnen en mogen verkopen.  

 

Een paar kleine voorwaarden; 

 

- Publiek is tot op heden nog niet toegestaan. 

- Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan op het terras. Dus niet aan 

de hekken. 

- Houdt ten alle tijden de basisregels in acht. 

- Na 20:00 uur wordt er niet meer verkocht. 

 

Wij zullen vanwege de korte duur van het seizoen en de openingstijden een be-

perkt assortiment hebben. 

 

De Kantinecommissie 
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Beste leden, 

De zomerzonactie promotie is opgestart en na de meivakantie worden de flyers op de scho-

len uitgedeeld maar aanmelden kan al en dat wordt gedaan ! Na het succes van vorig jaar 

willen we doorpakken en hebben wij jullie hulp hard nodig bij de trainingen en het toernooi. 

Ik ben op zoek naar trainers voor de trainingen op woensdag 26 mei, 2 juni en 9 juni van 

18.00-19.00 (F leeftijd) en 19.00-20.00 (E/D leeftijd). Ook ben ik opzoek naar coaches en 

scheidsrechters voor zaterdag 12 juni op het eindtoernooi van 10.00-13.00 uur. 

Wil je onze club helpen met groeien stuur mij een appje (0641983255). 

Groetjes, 

Antonio (trainerscoördinator) 
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Dinsdag 

F1  18:30—19:15 Veld 5 

E1+E2  18:30—19:30 Veld 1/2 

D1  18:30—19:30 Veld 3 

A-selectie + 1 19:30—20:30 Veld 1/2/3 

Senioren 27+ 18:45—20:00 Veld 4/6 

 

Donderdag 

C1  18:30—19:30 veld 3 

B1  18:30—19:30  veld 1/2 

3  19:30— 20:30 Veld 4 

A– Selectie + 1 19:30—20:30 Veld 1/2/3 

Senioren 27+ 18:45—20:30 Veld 5/6  

 

 

 

 

Zaterdag 

F1  10:00—11:00 Veld 5 

Senioren 27+ 10:00—14:45 Veld 6 

Kangoeroes 11:00—12:00 Veld 1/2 

E1 + E2  11:15—12:15 Veld 5/6 

D1  11:15—12:15 Veld 3 

C1  12:15—13:15 Veld 3 

B1  12:30—13:30 Veld 4 

3  12:30—13:30 Veld 5 

 

 

 

 

KANTINE 
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Spelers: Asya, Kemal, Mas, Saar, Hannah, Ilayda, Jayce, Ziggy, Sabeau, Pip, Lotte, Luka, 

Merel, Jasmijn, Nova, Olivia, Colin, Liv, Siebe, Shiraz, Romecia, Rudy, Maren, Ilay, Dave 

Coach: Danny en Elza 

Dames: Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melat, Zoë, Yara, 

Zeynep, Phoebe, Melat. 

Heren: Sef, Memphis, Ryan. 

Met het opstarten na de corona heeft de TC besloten om de kweekvijver kinderen in te 

delen bij de diverse ploegjes. 
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Uitslagen 
  
 
Programma 
 
 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Noemy   

Coach: Hester, Lucino 

Uitslagen 
 
Programma 
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Heren: Thomas, Amir, Mike. Ricardo 

Dames: Jada, Ninon, Sevanur, Melike, Elin, Chelsey, 

Shivani, Tessa, Shade 

Coach: Kevin, Daphne 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Uitslagen 
 
 
Programma 
 

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain 

Dames: Daphne, Mayra, Merel, Evi, Bernice, Eyah, 

Kyshaina, Eden 

Coach: Joyce, Julia 
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Heren: Curtis, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Nikkie 

Coach: Winni, Dennis 

Uitslagen 
 
Programma 
 

 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Heren: Erik, Jamie, Felix, Jeffrey 

Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Yarah 

Coach: Jordi, Antonio 
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Heren: Jay, Thom, Mik, Frank, Rinse  

Dames: Ginny-liv, Nyssa, Elena, Isabel, Luthainy, Eva. 

Coach: Mark, Melina, Peter 

Uitslagen 
 
Programma 
  

 

Heren: Boyd, Chris, Troy, Mitchel, Thijs, Michael 

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce 

Uitslagen 
 
Programma 
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Heren: Kevin v L, Kevin S, Chaminda, Mitchel, Bennie, 

Dwight, Nolan, Timo 

Dames: Chantal, Iris, Eline, Daphne, Michelle, Suzanne, Ka-

rina, Nicole 

Uitslagen 
 
Programma 
 

 

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Rutger, Hamaad, Matthies, 

Jordi 

Dames: Charlotte, Shelby, Rachel, Lisa, Laura 

Coach: Eric 

Uitslagen 
  
 
Programma 
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Cleyo skin experts Rotterdam is een schoonheidssalon waar 
je terecht kan voor gezichtsbehandelingen, massages en 
harsen. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van uw 
huid bij huidproblemen. Ook kunt u bij ons terecht voor anti
-aging behandelingen, acne en het verminderen van litte-
kens. 
Daarnaast kunt u ook een behandeling bij ons boeken ter 
ontspanning, zoals een heerlijke massage van een half uur 
tot aan een uur. Ten slotte is het mogelijk om bij Cleyo skin 
experts Rotterdam uw volledige lichaam haar vrij te maken 
door middel van harsen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van twee soorten hars methoden voor elk soort lichaams-
haar op ieder lichaamsdeel, zoals de bikinilijn, de brazilian 
wax, het gezicht etc.  
 
Burg van Slijpelaan 29  
3077AC Rotterdam  
06 24119161  
rotterdam@cleyo.nl 

https://www.facebook.com/zaynskincare/
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl 

www.horenzon.nl  
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29 mei: Bekend making voorlopige teamindelingen  

01 Juni:  Start trainen in de voorlopige teamindelingen  

 

 

Dinsdag 

F-Groep 18:30—19:15  Veld 5 

E– Groep 18:30—19:30  Veld 4 

D– Groep 18:30—19:30  Veld 1/2 

C1  18:30-19:30  Veld 3 

B1  19:30—20:30  Veld 3 

A Selectie + 1 19:30—20:30  Veld 1/2/5 

2  20:30—21:20  veld 2 

3  20:30—21:30   Veld 1 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

F-Groep 18:30—19:15  Veld 5 

E– Groep 18:30—19:30  Veld 4 

D– Groep 18:30—19:30  Veld 1/2 

C1  18:30-19:30  Veld 3 

B1  19:30—20:30  Veld 3 

A Selectie + 1 19:30—20:30  Veld 1/2/5 

2  20:30—21:20  veld 2 

3  20:30—21:30   Veld 1 

 

Zaterdag 

Kangoeroes 11:00—12:00  Veld 1/2

     

 

KANTINE 

Trainings tijden per 01/06 
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Ben 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Uitslagen 
 
Programma 
  
  

Hallo. 

 

Zoals de meeste van jullie weten heeft Ozc sinds 2017 ook een dartteam.  

Na twee keer achtereen gepromoveerd te zijn mochten wij afgelopen seizoen aantreden in de eredivisie. 

Helaas kwam ook het dart seizoen ten einde door die vervelende corona crisis. Na maanden afwachten 

kwam het verlossende woord dat de competitie in september weer van start zou gaan. Met de nodige 

protocollen en aanpassingen van de ruimte waren we al druk aan het voorbereiden. Jammer genoeg 

waren in de tussentijd Bennie, Johan en Remco gestopt met competitie darten. Wij willen deze drie 

hier ook nog even bedanken voor hun inzet! Met de overgebleven 6 darters waren wij klaar voor het 

nieuwe seizoen. Totdat deze week het nieuws naar buiten kwam dat het nieuwe seizoen is uitgesteld tot 

januari 2021. We zijn zwaar teleurgesteld uiteraard, maar trainen hard door om hopelijk in januari 

sterk aan de oche te verschijnen.  

 

Mocht je ons willen volgen komend seizoen en eventuele updates niet wil missen, kan dit op de Face-

book pagina en via Instagram. 

 

Darters: 

Ben Schipper 

Colin Kamen 

Dwight van Keeren 

Erwin Verweij 

Kevin Maaskant 

Kevin Verhoef 
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Gezocht: Trainersbegeleider (m/v) 
 
 
TB’er (trainersbegeleider) begeleidt de trainers van de vereniging in de praktijk, tijdens een 
training of wedstrijd. Dit kan op pedagogisch, didactisch en technisch gebied zijn. Trainers 
die door TB’er begeleid worden leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat 
de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters zich 
met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied” 
 
Wat heeft een TB’ er nodig: 

• Een open en coachende houding. 
• Biedt een veilige en plezierige leeromgeving. 
• Ondersteunt en inspireert. 
• Communiceert positief en effectief. 
• Kan een positief feedbackgesprek voeren. 
• Kan conclusies vertalen in passende leer- en oefenopdrachten. 

 
Randvoorwaarden voor een TB’er: 

1.Cursus trainersbegeleiding Rotterdam Sportsupport: Er wordt een basistraining 

vanuit Rotterdam Sportsupport aangeboden waarin je binnen vier cursusavonden leert 

wat trainingsbegeleiding in houdt en hoe jij deze rol goed kan vervullen. Aan het eind 

van de cursus krijg je een certificaat.  

 

2.Neutraal en onpartijdig: De TB’er straalt een zekere mate van onpartijdigheid en 

neutraliteit uit. Dit houdt in dat de TB’er zonder voor oordelen werkt en de belangen 

van de trainers/coaches vertegenwoordigt en ondersteunt De Tb’ers maken dan ook 

geen deel uit van de TC (technische commissie) en de communicatie verloopt tussen 

trainers/coaches en trainerscoördinator.  

 

3.Tijd: De TB’er is bereid tijd te willen investeren in de begeleiding van trainers/

coaches. Dit betekent het bezoeken van trainingen en wedstrijden. Ook is de aanwezig-

heid van een Tb’er afhankelijk van de rolverdeling die is afgesproken tussen de trainers-

coördinator en andere TB’ers. Schatting van de tijd die een TB’er kwijt is 2 a 3 uur in 

de week.  
 
Enthousiast geworden in deze nieuwe functie in ontwikkeling binnen de verenging ?! Meld je 
dan nu snel aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbie-
zen@gmail.com.  

mailto:advdbiezen@gmail.com
mailto:advdbiezen@gmail.com
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Gezocht: Trainers (m/v) 
 
Trainers zijn een van de belangrijkste vrijwilligers binnen onze club. Zonder trainers geen 
trainen/wedstrijden voor onze sporters. Een trainer zorgt voor de begeleiding van een team 
in de praktijk. Naast het leren korfballen zorgt een trainer ook voor plezier bij sporters om 
zich zo nog beter te ontwikkelen op zowel sportief als op sociaal gebied. Kortom een trainer 
is uniek, geeft energie, is een boegbeeld en een verbinder binnen de club.  
 
Wat doet een trainer: 

• Een team begeleiden met een medetrainer voor een korfbalseizoen. 
• Het geven van trainingen en coachen van wedstrijden, 2 keer trainen en 1 keer 
wedstrijd.  
• Bijwonen van trainersbijeenkomsten. 
• Het eerste contact met ouders/leden binnen de verenging. 

 
Een trainer krijgt: 

1.Begeleiding: Een trainer staat er niet alleen voor en krijgt begeleiding en hulp vanuit 

diverse posities.  

− De trainersbegeleider helpt de trainer met de vele de uitdagingen en doelen 

die staan voor de trainingen en wedstrijden.  

− De oudercontactpersoon kan helpen bij lastige situatie/gesprekken met ouders. 

− De trainerscoördinator is een contactpersoon voor de trainers voor allerlei 

zaken waar de trainers mee te maken krijgen. 

 

2. Waardering: Trainers zijn enorm belangrijk voor de club en worden daarom ook 

heel erg gewaardeerd. Er wordt veel aandacht geschonken aan hen en worden ook veel 

betrokken bij diverse leuke activiteiten.  

 

3. Opleiding: Er zijn voor als trainers dat willen diverse cursussen en opleidingen be-

schikbaar. Trainers worden ook gestimuleerd hieraan deel te nemen om zo hun kennis/

vaardigheden nog meer te ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor de trainingen, maar 

ook daarbuiten (brede ontwikkeling).  
 
 
Enthousiast geworden voor deze belangrijke functie binnen de verenging?! Meld je dan nu 
aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbie-
zen@gmail.com. Interesse maar nog in twijfel wat betreft tijd of andere zaken neem gerust 
contact op en laten we de mogelijkheden bespreken.   

mailto:advdbiezen@gmail.com
mailto:advdbiezen@gmail.com
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Terugblik op de OZC Spelletjesdag van zaterdag 1 mei 

 

Op zaterdag 1 mei kwamen maar liefst zo’n 100 kinderen bij elkaar op het OZC veld om 

zich eens flink in het zweet te werken.  

De dag begon met een zeskamp met onderdelen als volleybal, knotshockey, een stormbaan 

en een estafette.  

Ondertussen speelden de allerkleinsten, de kangoeroes, hun eigen spelletjes en viel ook het 

springkussen in de smaak.  

’s Middags werden na de lunch en een suikerspin de kinderen ingedeeld voor een ‘Zweeds 

loopspel’. Bij dit spel moesten alle groepjes op zoek naar nummers die over de hele accom-

modatie verspreid konden zijn. Bij elk nummer moest een opdrachtje worden uitgevoerd 

voordat het groepje naar een volgend nummer op zoek mocht. Als spelleiding hebben we erg 

gelachen om de talenten van alle jeugdleden. Zo werd er karaoke gezongen, ver gesprongen, 

limbo gedanst, een koekje gegeten zonder je handen te gebruiken en om het veld heen ge-

rend waarbij de jongste spelers van het team de grond niet mocht raken.  

Dankzij de gulle bijdragen van heel veel leden konden we deze dag wat extra dingen rege-

len; zoals een suikerspinmachine, stormbaan en springkussen. Het weer werkte gelukkig ook 

mee en de  vrijwilligers maakten de sfeer af. Daarom allemaal bedankt voor de donaties en/

of de hulp en op naar een nieuw seizoen met veel activiteiten!  

Groetjes, Karina 
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Status Project Sportief in duurzaamheid 

Een veel gevraagde vraag is wanneer gaan we eens actie gaan zien op het terrein, kleedka-

mers en kantine. We moeten nog een aantal weekjes geduld hebben, maar zoals we nu te-

ruggekoppeld hebben gekregen start de aanleg van de nieuwe velden op maandag 21 juni 

door het sportbedrijf. 

Met deze start van de werkzaamheden zetten we de eerste stappen naar een sportieve toe-

komst met duurzaamheid.  

 

Na de start van de velden willen we snel starten met het vervolg van het project. Dit is 

afhankelijk wanneer we uitsluitsel krijgen van de aangevraagde subsidies, fondsen en lening. 

Deze aanvragen lopen nu al een aantal weken en we verwachten uitsluitsel in de weken 25 

t/m 27. 

Het zijn nog spannende tijden de komende weken, maar na twee jaar lobbyen, praten, pit-

chen en doordrukken lijkt het erop dat OZC een nieuwe fase ingaat. 
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OZC doet mee aan de Rotterdam Gate Games! 

 

Het komende half jaar organiseren we diverse on- en offline esports & gaming activi-

teiten op de club.  

We strijden tegen 3 andere Rotterdamse sportverenigingen en starten een interne 

competitie op.  

Al deze activiteiten worden georganiseerd op basis van jullie voorkeur.  

Meer weten? Check dan de link in en laat ook gelijk weten welke activiteiten jullie 

voorkeur hebben! 

 

https://rotterdam-gate-games.leadfamly.com/ozc  

https://rotterdam-gate-games.leadfamly.com/ozc?fbclid=IwAR17KpTRtEP73BxrxOkkmgZnENbp5g-lfDpnxXxRfVa0HuCL3lnj4iktKnk
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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Heb je zelf een leuke mop. 

Stuur hem op naar Prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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De Raadplaat van de afgelopen editie was natuurlijk Winni  

 

 

− U zelf ook een advertentie ruimte kan kopen om b.v.: een team te feliciteren, of iemand een 

hart onder de riem te steken. Stuur hiervoor een mail naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl; 

− U hier ook iets te koop kan aanbieden of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of andere 

goederen ofwel diensten. U kunt dit sturen naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl  

29 mei: Bekend making voorlopige teamindelingen  

01 Juni:  Start trainen in de voorlopige teamindelingen  

19 Juni: Schutterstoernooi tevens laatste dag voor zomerstop 

 

19 Aug: Start 1e training selectie 

26 Aug: Start 1e training jeugd + overige senioren  
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Wij, de redactie van LdL, willen in de volgende editie van LdL wat meer leuke en gezellige weetjes 

en nieuwtjes gaan plaatsen.  

Wij doelen dan op zaken die wat meer betrekking hebben op de sport, de spelers, de toeschouwers 

en de organisatie die op de achtergrond keihard werkt om alles ook mogelijk te maken.  

Even zonder telkens de vele onderwerpen die een associatie hebben met ‘Corona’.  

Heb jij misschien een leuk idee voor een nieuwe rubriek of is er iets dat je mist in dit clubblad? 

Schroom dan niet en laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij, samen met jou, dit dan 

uit kunnen gaan werken en kunnen plaatsen. 

 

Uiteraard ben je altijd vrij om zelf een wedstrijdverslag in te leveren van jouw favoriete team of 

een geschreven stukje met iets wat je bezighoudt of gewoon iets dat je met je club zou willen de-

len via ‘Langs de Lijn’. 

 

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl en we nemen z.s.m. con-

tact met je op!! 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

mailto:prsponsor@ozc-rotterdam.nl
https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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Ben jij het ook zat om thuis te zitten? 

Kom dan weer in beweging bij de ouders / recreantentraining! 

Dit mag helaas nog niet in teamverband maar op 1.5 meter. Natuurlijk 

moeten wij ook de andere coronamaatregelen in achtnemen. 

Het is elke zaterdag vanaf 6 maart om 12.30uur. 

In deze coronatijd is het nog gratis dus kom gezellig mee trainen. 

  

Geef je op via whatsapp 06-51050540 

  

Tot dan! 

 

 


