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En wat nu ? 
 

Zondag 22 maart 2020 16:00 uur. Al meerdere keren is mij gevraagd het voorwoord op te sturen voor 
de eerste editie van het nieuwe Clubblad van de vereniging. Na een half uurtje voor me uit te staren ben 
ik maar gaan typen in de hoop dat er iets zinnigs uitkomt. Diverse vragen spoken door me hoofd, welke 
toon sla ik aan, waar is behoefte aan, wat wilt men horen en vooral wat niet. Ik ben namelijk al eens 
(meerdere keren) “bestempeld” als een persoon die alleen maar het positieve benadrukten de kritische 
punten wat minder onder de aandacht brengt, en in mijn ogen natuurlijk terecht   
 
Dus ja, wat nu?  
Het bestuur en kaderleden hebben in mijn ogen de zaken prima onder controle voor zover het kan, en 
dat verdiend mijn respect en complimenten. Er is rust in de tent en de informatie verstrekking wordt 
naar mijn idee goed opgepakt binnen de vereniging.  
Helaas en tot grote spijt hebben we grote activiteiten moeten cancelen of uit moeten stellen. Dit wordt 
nog een uitdaging omdat de tijd die resteert alleen maar korter wordt om activiteiten in te plannen. 
 
Vooruit dan maar toch wat aandachtspuntjes. 
Buiten de gecancelde activiteiten zijn er meer zaken gaande binnen de vereniging die buiten het gezichts-
veld worden behandeld. Zo zijn we nog steeds bezig om op korte termijn nieuwe velden te krijgen met de 
nieuwe afmetingen. Zo kijken we ook naar de inkomsten die we op peil moeten brengen en houden. Kij-
ken we naar onze accommodatie, materialen en materieel hebben we ook daar onze handen aan vol om 
deze op orde te krijgen. En dan natuurlijk het belangrijkste waarvoor we op de vereniging aanwezig zijn. 
Het gemis aan sociale contacten, het vieren van successen, het ontplooien van kennis en kunde en vooral 
het beleven van plezier met elkaar. Een groot goed die we nu voor korte tijd moeten missen. 
 
Ik heb van de redacteur ruimte gehad voor één A4 gehad en daar hou ik me natuurlijk ook aan, maar ik 
kan toch de verleiding niet weerstaan om positief te eindigen. Voor het nieuwe 
clubblad hebben we al vier adverteerders kunnen strikken en dat is een super resul-
taat. Wat ook positief is en wat niet te peilen is dat er een gevoel ontstaat van ge-
mis, dit gecombineerd met een stukje begrip en relativeringsvermogen dan zie ik de 
toekomst zeker positief in.  
 
Dus mijn antwoord op de vraag waar dit stuk allemaal mee begon WAT NU ? 
Het juiste antwoord heb ik niet, maar laat ik bij deze een suggestie doen of mis-
schien noemen ze dat wel hoop. Zie deze periode maar als een onderbreking om als 
het weer kan, met z’n allen aan de slag te gaan. We hebben immers nog een 100-
jarig feestje te vieren   
 
Be Safe, 
Danny  

Bericht van de voorzitter 

Een leven zonder korfbal is saai! 
 

Maar gelukkig is er Bol.com voor al uw aankopen. 
En doet u dat via de link van de website 

Dan steunt u OZC, want van elk besteld artikel  
Via de link van de site, profiteert OZC mee 

Dus als u bestelt via Bol.com, doe dit dan via  
http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/ozc-partner-van-bol/ 

 
Als u het clubblad via de pdf hebt geopend, kunt u op het 

plaatje hiernaast drukken. 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/ozc-partner-van-bol/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=23776&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Fgames%2F&f=BAN&name=Games&subid=
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Handige adressen 

Voorzitter: Danny Schipper 

Telefoon: 010 – 479 47 87 

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

Telefoon: 06 – 80 11 22 41 

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

E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl 

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

E-mail: algemenezaken@ozc-rotterdam.nl  
 
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg 

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl  
 
Vrijwilligers–coördinatie: Antonio vd Biezen 

Telefoon: 06 – 41 98 32 55 

E-mail: vrijwilliger@ozc-rotterdam.nl  

 

Wedstrijdsecretariaat jeugd: Elza Burg 

email: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 
 
Wedstrijdsecretariaat senioren: Michelle de Vlaam 

email: secrsenior@ozc-rotterdam.nl 

Telefoon: 06 – 17 30 01 35 
 
Aanspreekpunt ouders A, B en C:  

Chaminda auf der Haide 

email: chaminda.ozc@outlook.com 
 
Aanspreekpunt ouders D, E en F:           

Melanie van Tienoven 

email: melanievantienoven@hotmail.nl 
 
Trainerscoördinator: Peter Potter 

 

 

Sponsoring 

Voorzitter: Erik van Rosengarten 

Leden: Monique Brugman, Cindy Boender, Kevin v Leeuwen, Danny Schipper. 

Email: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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Team F1 

Heren 

Aiden 

Jaden 

 

 

 

Dames 

Beray 

Deylucia 

Evora 

Emmely 

 

Uitslagen 
1 feb Korbis F1– OZC F1 4-7 
29 feb Albatros F2– OZC F1 12-15 
7 mrt OZC F1—Vitesse F1 13-7 
14 mrt Olympia F1– OZC F1 Afg      
21 mrt GKV/Economis F1-OZC F1 Afg      
28 mrt OZC F1– Olympia F1 Afg      
 
Programma 
 

Team E1 

Heren 

Mike 

Amir 

Thomas 

 

Dames 

Isa 

Gwen 

Uitslagen 
1 feb Merw/Multip E1– OZC E1 14-10 
8 feb OZC E1– Kinderdijk E1 4-25 
7 mrt OZC E1-Albatros E2 7-19 
14 mrt Vriendensch. E2-OZC E1 Afg 
28 mrt OZC E1– Oranje Wit E3 Afg 
4 apr Pkc/SWKGR E4– OZC E1 Afg 
 
Programma 
 

Wist u dat: 

− De E1 bestaat uit 3 heren en 2 dames; 

− Dit voor de heren Thomas, Mike en Amir zijn; 

− En voor de dames dit Isa en Gwen zijn; 

− Ze niet altijd even goed luisteren naar hun 
coaches; 

− Als ze dan wel luisteren, ze ook goed korfbal 
laten zien; 

− Ze in een hele zware poule zitten en in de zaal 
nog geen wedstrijd hebben gewonnen; 

− Dat ze wel elke week hun stinkende best doen; 

− Ze toch elke week weer blijven strijden. 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Coach: Zenne, Kyara , Melanie 

Coach: Troy en Joyce 
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Team E2 

Dames 

Kayleigh 

Micah 

Fenna 

Defnenaz 

 

Uitslagen 
1 feb KCR E2– OZC E2  9-3 
8 feb OZC E2– KCR E2  7-14 
14 mrt Excelsior E5-OZC E2 Afg 
21 mrt Trekvogels E1– OZC E2 Afg 
25 mrt OZC E2-Nieuwekerk E8 Afg
  
28 mrt OZC E2– Sperwers E1 Afg 
 
Programma 
 

Team D1 

Heren 

Berat 

Milan 

Justin 

Owen  

Alain  

Dames 

Britt 

Senna 

Bilgi 

Bernice 

Merel 

Uitslagen 
1 feb Excelsior D1– OZC D1 9-6 
8 feb OZC D1– Weidevogels D1  9-4 
15 feb OZC D1-DES D1  6-6 
7 mrt DES D1-OZC D1  6-3 
14 mrt OZC D1-Nieuwekerk D2 Afg 
21 mrt Ijsselvogels D1-OZC D1 Afg 
28 mrt OZC D1-Korbis D1 Afg 
2 apr OZC D1-Ijsselvogels D1 Afg 
 
Programma 
 

Wist u dat...: 
− De E2 uit 4 gezellige meiden bestaat; 
− De meiden heel enthousiast  zijn en trainen 

leuk vinden; 
− Ze altijd  hun best doen; 
− Ze in een lastige poule zitten; 
− Maar ze wel 1x hebben gewonnen en 1x gelijk 

hebben gespeeld in de zaal; 
− Ze vaak gebruik maken van invallers/reserves; 
− Ninon (D2) en Isa (E1) vaak met ons mee 

hebben gedaan; 
− We Ninon en Isa hier erg voor willen bedanken; 
 

− Deze groep enorm enthousiaste ouders heeft. 
− De E2 twee hele gekke coaches heeft. 
− Dat door hun inzet de ouders en kinderen 

enorm betrokken en gemotiveerd zijn. 
− We samen met de ouders en kids dit stukje 

mogelijk hebben gemaakt. 
− Peter Tamminga altijd zegt;  “lol houden is 

essentieel"  
 
Hopelijk vond U het leuk dit te lezen en zien we 
iedereen snel weer langs de lijn.  

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Coach: Gea en Trisha 

Coach: Julia, en Antonio 
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Team D2 

Heren 

Sinan 

 

Dames 

Jada 

Eyah 

Kaya 

Sevdanur 

Evi 

Ines 

Ninon 

Melike 

Iman 

Lina 

 

 

 

Uitslagen 
1 feb Weidevogels D3-OZC D2 4-11 
8 feb OZC D2-Phoenix D5 8-4 
15 feb DES D2-OZC D2  9-9 
7 mrt OZC D2-IJsselvogels D2 3-8 
21 mrt IJsselvogels D2-OZC D2 Afg 
28 mrt OZC D2-Wion D1  Afg 
 
Programma 
 

Team C1 

Heren 

Valerio 

Sam 

Max 

Rowan  

 

Dames 

Helin 

Hazal 

Berfin 

Indy 

Sanne 

Uitslagen 
1 feb Olympia C1– OZC C1 7-4 
8 feb OZC C1–HKV/O.Ei’nest C1 12-9 
15 feb Phoenic C1– OZC C1 15-6 
7 mrt OZC C1-Achilles C2 10-2 
21 mrt Avabti/P.Mak C4-OZC C1 Afg 
 
Programma 
 

Wist u dat: 

− Ze altijd gescheiden warm lopen voor de wed-
strijd ( jongens alleen en meiden alleen); 

− het onderling altijd heel gezellig is. 
 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Coach: Davy en Jay 

Coach: Winni en Dennis 
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Team C2 

Heren 

Vinchenzo 

Curtis 

Issa 

Jurgen 

Dames 

Khianna 

Yarah 

Ceyda 

Daphne 

Nikkie 

Kyllian 

Mayra 

 

 

Uitslagen 
8 feb OZC C2–Fortuna/Deltalog  7-9 
15 feb Twist C2– OZC C2 11-3 
7 mrt OZC C2- KOAG C2 9-8 
14 mrt RWA C2-OZC C2  Afg 
21 mrt ONDO C2-OZC C2 Afg 
28 mrt OZC C2-NIO C1  Afg 
 
Programma 
 

Wist U dat; 

− Mitchell en Romy dit team coachen; 

− Dit niet altijd even makkelijk is; 

− Dit team heel erg zijn best doet om te groeien; 

− Dit niet zonder ups en downs gaat; 

− Ze van verschillende teams komen; 

− Ze desondanks samen enorm veel lol hebben;  

− Dit team trouwe supporters heeft zowel thuis 
als uit; 

Coach: Romy en Mitchel 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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Team B2 

Heren 

Jamie 

Felix 

Stevie 

Rinse 

Dames 

Lutshainy 

Talitha 

Yaelle 

Nikki 

Eva 

Aislinn 

 

 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van Mei, 
stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Uitslagen 
1 feb Olympia B1- OZC B2 7-6 
8 feb OZC B2-Fort/Deltal B3 12-9 
15 feb Fort/Deltal B3– OZC B2 14-8 
14 mrt OZC B2-VEO B2  Afg 
21 mrt ONDO B2-OZC B2 Afg 
28 mrt OZC B2-Reeuwijk B1 Afg 
 
Programma 
 

Team A1 

Heren 

Jeffrey 

Davey 

Rutger 

Hamaad 

Wysem 

Dames 

Kassandra 

Shelby 

Frouke 

Lotte 

Isabella 

Tynke 

Rachel 

Uitslagen 
8 feb OZC A1–Nieuwerkerk A4 14-9 
15 feb OZC A1-Vriendenschr A2 10-10 
7 mrt ONDO A5-OZC A1 5-13 
14 mrt OZC A1-Korbis A2 Afg  
21 mrt Korbis A2-OZC A1 Afg 
28 mrt OZC A1-Avanti/P.Makel. Afg 
 
Programma 
 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Coach: Dwight en Daphne 

Coach: Jordi 
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Team B1 

Heren 

Jay 

Thom 

Erik 

Mik 

Frank 

Dames 

Ginny 

Nyssa 

Elena 

Isabel 

Uitslagen 
1 feb IJsselvogels B1-OZC B1 9-18 
8 feb OZC B1-KCR B1  18-9 
15 feb OZC B1– Dijkvogels B1 16-8 
7 mrt Nieuwekerk B1-OZC B1 14-9 
14 mrt OZC B1-Korbis B1 Afg 
21 mrt Vitesse B1-OZC B1 Afg 
28 mrt OZC B1-Kinderdijk B1 Afg 
 
Programma 
 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 
 
De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Coach: Peter en Mark 
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Selectie 1 & 2 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende leuke feitjes over je team kunnen staan. Of misschien 
heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kunnen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje opschrij-
ven. 
 
 
 
De volgende editie komt in de eerste week van Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Uitslagen 
1 feb Nexus 1-OZC 1  14-
14            
8 feb OZC 1- KVK 1  24-14 
15 feb OZC 1-Atlas 1  23-23 
7 mrt Korbatjo –OZC 1  25-13 
14 mrt OZC 1-erasmus 1  Afg 
21 mrt ONDO 1-OZC1   Afg 
28 mrt OZC 1-Vriendenschaar 1 Afg 
 
Programma 
 

Dames 
Julia 
Tirza 
Zenne 
Tamara 
Manon 
Kyara 
Karina 
Joyce 
Eline 
Iris 
Winni 
 

Heren 
Michael 
MitchelT 
Remco 
Boyd 
Justin 
Dennis 
Troy 
MitchelG 
Chaminda 
Antonio 
Justin 
Dwight 

Uitslagen 
1 feb RWA 3-OZC 2  23-21            
8 feb OZC 2-Nieuwerkerk 5 16-16 
15 feb OZC 2-Atlas 2  16-4 
7 mrt Korbatjo 2-OZC 2 11-12 
14 mrt OZC 2-Erasmus 2 Afg 
21 mrt ONDO 2-OZC 2  Afg 
28 mrt OZC 2-Vriendeschaar 2 Afg 
 
Programma 
 

Coach: Peter & Sean 
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Team 3 

Heren 

Kevin  

Chris 

Luuk 

Nolan 

Bennie 

Jordi 

 

Dames 

Chantal 

Merel 

Lisa 

Laura 

Daphne 

 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of 
misschien heeft er iemand leuke foto’s ge-
maakt die we hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets 
kunnen doen, of dat jullie allemaal een leuk 
feitje opschrijven. 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Uitslagen 
1 feb Valto 5-OZC 3  14-13            
8 feb OZC 3-Olympia 3  18-22 
15 feb KVS/Maritiem 6-OZC 3 18-16 
7 mrt OZC 3-Paal Centraal 3 14-14 
14 mrt ODO 4-OZC 3  Afg 
21 mrt Dubbel6/Futura 3-OZC 3 Afg 
28 mrt OZC 3-VEO 5  Afg 
 
Programma 
 

Team 4 

Heren 

Joenoes 

Lucino 

Matthies 

Rogier 

Emil 

Marco 

Chris 

Dames 

Michelle 

Marielle 

Suus 

Sheriesa 

Hester 

Melissa 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende 
leuke feitjes over je team kunnen staan. Of mis-
schien heeft er iemand leuke foto’s gemaakt die we 
hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kun-
nen doen, of dat jullie allemaal een leuk feitje op-
schrijven. 
 
 
 

De volgende editie komt in de eerste week van 
Mei, stuur dan je bijdrage in voor 29 April  

Uitslagen 
8 feb OZC 4-KCR 9  15-13 
7 mrt OZC 4-KOAG 5  13-19  
14 mrt KCC 9-OZC 4  Afg 
21 mrt Triade 4-OZC 4  Afg 
28 mrt OZC 4-GKV/Economics 5 Afg 
01 apr Korbatjo 3-OZC 4 Afg 
 
Programma 
 

Coach: Erik 

Coach: Erik 
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Antwoorden elders in dit blad  

Puzzel pagina 
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100 jaar rechtop blijven 

In alle 99 jaar en 6 maanden is de vereniging draaiend. In al die tijd heeft de vereniging al een hoop 

meegemaakt. Van de tweede wereldoorlog tot de watersnoodramp en drie keer een economische reces-

sie. Tijden met veel leden en tijden met weinig leden. Vele mensen zijn gekomen en gegaan, maar OZC 

is nog steeds. Tot nu toe heeft de vereniging dat alles overleeft.  

Ook nu in deze rare maar vooral vervelende tijd staat onze vereniging nog steeds. Zeker nu, nu we 100 

jaar OZC groots mogen vieren en iedereen waar een beetje OZC-bloed door de aderen stroomt heeft 

zich hierop verheugd. Helaas, buiten iedereen zijn macht om, is alles uitgesteld, maar niet afgelast! Ik 

kan u melden dat alle activiteiten die gepland staan of stonden zullen worden ingehaald. Desnoods, 

omdat niemand in de toekomst kan kijken, vieren we het 101-jarig bestaan als het 100-jarig bestaan. 

De komende tijd zullen wij ons bezig houden met het openen van “den ouden doos”. Zoveel mogelijk 

fragmenten, foto’s en anekdotes worden aan u gepresenteerd om de 100 jaar OZC te herbeleven. Ik 

doe hierbij direct een oproep: heeft u nog materiaal van vroeger? Neem contact op met de 100-jaar 

commissie: 100jaarOZC@gmail.com . Houdt de Facebookpagina dus goed in de gaten en attendeer uw 

kennissen van ons bestaan! 

Tot slot, de vereniging staat voor verbondenheid en sociale cohesie, helaas gaat dit nu niet, maar als 

OZC’er blijven we altijd verbonden. Alle communicatie over de 100-jaar festiviteiten verloopt nu via 

het bestuur, desondanks kunt u uw vragen stellen via hier boven genoemd email-adres. 

Ooit wordt deze tijd ook de goeie ouwe tijd. 

Namens de 100-jaar commissie, 

Vinny Potter 

100 Jaar  

mailto:100jaarOZC@gmail.com
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Bericht van de TC 

Kangoeroes 
Elke zaterdag komen tussen 11.00 en 12.00 kinderen tussen de 2,5 en 6 

bij elkaar om te trainen. In het begin van het jaar was dat nog een klein 

groepje kinderen, maar ondertussen is de groep flink gegroeid en sporten 

er regelmatig 20 kinderen (of meer) naast en met elkaar. De trainingen, 

die onder leiding staan van Elza, bestaan elke keer weer uit andere onder-

delen. Zo gooien ze met ballen, doen ze renspelletjes en botsen ze vooral 

veel tegen elkaar op. Sowieso moet je als ouder of bezoeker goed tegen 

geluid kunnen als je besluit om mee te komen. Ouders hebben een actieve rol: soms worden ze in een spel-

onderdeel betrokken en anders moet er altijd wel een snotterbel worden weggeveegd of een kind worden 

getroost dat, u raadt het al, tegen een ander kind is aangelopen. Toch zitten de kinderen na een klein 

uurtje altijd weer tevreden hun stickers te plakken als beloning voor hun inzet en zijn ze maar wat trots 

als het ze lukt om een bal in de korf te gooien.  

Op 7 maart hadden de kangoeroes hun eigen kangoeroefeestje met spelletjes 

als muizenmeppen en ballen gooien. Ook werd er patat gegeten en volgde er 

een heuse disco. Kinderen in deze leeftijdsgroep imiteren vooral nog hun ou-

ders. Na de disco vroeg iedereen zich dan ook vooral af welke dansmoves al 

die ouders er thuis in vredesnaam op nahouden. Omdat iedere kangoeroe een 

vriendje of vriendinnetje mee mocht nemen hoopte we natuurlijk stiekem ook 

op wat nieuwe aanwas, en dan met name in de leeftijdsgroep boven de 4. Helaas weten we door het co-

rona virus (nog) niet of dat effect heeft gehad. Maar mocht je zelf een enthousiaste peuter/kleuter kennen 

die het leuk vindt om eens aan te haken dan kan dat: op zaterdagochtend kun je gerust eens komen er-

varen hoe het is! 

Karina de Waal  

Beste OZC-ers, 
 
Moet eerlijk zeggen dat na 2 korfbal loze weekenden het toch een beetje raar is. Alles is dicht en op slot. 
Het is niet anders en wij denken dat dit nog best lang kan gaan duren. 
 
Toch willen wij even terugkijken op de zaalcompetitie.  
Bij de selectie hebben wij te kampen met veel blessureleed en daardoor konden beide teams niet af nau-
welijks in een vaste samenstelling spelen.   
Bij 3 en 4 hebben er veel verschuivingen naar boven plaatsgevonden waardoor het ook bij deze ploegen 
moeilijk was om in een vaste samenstelling te spelen. 
 
Wel kunnen wij vanuit de TC concluderen dat een ieder zijn of haar steentje heeft bijgedragen om alle 
seniorploegen zo compleet mogelijk te maken. Bedankt voor jullie flexibiliteit. 
 
Onze jeugdafdeling heeft tot nu toe een goed zaalseizoen gedraaid. Sommige waren ingedeeld in een 
sterke poule. Maar ondanks alles heeft iedereen er veel plezier in gehad. Waar bij een aantal ploegen om 
het kampioenschap speelde ( B1 en A1). 
 
Om even de B1 er uit te lichten zij hebben net als op het veld in een uitzonderlijke prestatie geleverd. 
En door Coronacrisis en de beslissing van de KNKV die niet meer dan logisch is zal de competitie niet 
uitgespeeld worden. Het is jammer maar daar hebben wij alle begrip voor. 
 
De KNKV zal na 6 april een beslissing nemen over de veldcompetitie.( dit besluit inmiddels genomen, en 
de veld competitie is geschrapt dit seizoen) 
 
Tot die tijd blijf gezond en heb je naaste lief. 
 
De TC 
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Kweekvijver  

14 oktober is door OZC de 1e clinic van dit jaar gegeven op de Paus Joannes. Met hulp van de Rotter-

dam Sportsupport combinatie functionaris korfbal, Laurens. 

Kinderen zijn bijna altijd enthousiast en krijgen na afloop een briefje mee voor gratis proeftrainingen 

bij de kweekvijver.  

Die naam hebben we ooit bedacht (gestolen ) omdat er soms teveel kinderen binnen komen die we niet 

gelijk in een team kunnen plaatsen, een aparte groep hebben we daarvoor gemaakt dus. Dit seizoen 

geeft Justin meestal de training.  

Na de 2 dagen paus zijn er 3 kinderen komen trainen. 1 ervan is al snel door gegaan naar de E2. 

Later kwamen er nog 3 kinderen van de Paus J mee doen.  

Ik november ,weer met Laurens, clinics gegeven op het Open Venster.  Daar zijn helaas geen kinderen 

van gekomen.  

Wel is een meisje komen trainen die vroeger bij de kangoeroes zat en haar tante korfbalt ook.  

Sportsupport had ook gevraagd of wij in de schoolsportvereniging Hillesluis training willen geven.  Kin-

deren trainen op school, worden ssv lid van OZC en mogen ook bij de kweekvijver komen trai-

nen.  Daar is ook 1 jongen van gekomen. Davey geeft die training met Kevin v.L als reserve.  

Ondertussen is Chantal als trainer erbij gekomen omdat er wat veel verschillende leeftijden in de 

kweekvijver zitten is het handiger om met z'n 2en te zijn.  

In februari weer met Laurens clinic gegeven op de Vreewijkschool. Omdat Thomas wel eens gehoord 

had dat ozc dat doet en het ook op zijn school wilde. 

Dag erna gelijk 4 kinderen op de training erbij. Waarvan er 1 na de clinic thuis was gekomen en tegen 

zijn ouders had verteld dat hij eindelijk zijn sport had gevonden.  

Week erna nog meer kinderen erbij. Groep wordt beetje te groot voor de ruimte in de Enk.  

Gelukkig kunnen we ook op de dinsdagavondgebruik maken van de gymzaal van de Mare.  Net als de 

kangoeroes en kombifit. 

Helaas is dat er nooit van gekomen omdat alles stil is gelegd. 

Er zijn gelukkig contact gegevens bekend dus hopen dat ze ook weer terug komen als wij ook weer 

mogen.  

 

Clinics zijn nodig om kinderen kennis te laten maken met onze mooie sport.  Er zijn namelijk meestal 

weinig kinderen die verzinnen dat ze op korfbal willen omdat ze het niet kennen.  

Wil je ook clinics op jouw school? Laat maar weten en we gaan kijken of school het ook wil. (Volgend 

seizoen pas natuurlijk ) 

Ook als je iemand kent die mee wil komen trainen kan dat altijd in de kweekvijver.  

Antwoorden puzzels 

Mario puzzel: Ster=3,   blokje=1,   Bloem=3,   Paddenstoel=13 

Cijfer piramide: Elke keer is het onderste getal de uitkomst van de 2 getallen er boven vermenigvuldigen en daarbij optel-

len de waarde van de 2 getallen. Dus 9 en 2 = 11 + (9x2) = 29.  

Woordzoeker: Gefeliciteerd 
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Corona Virus 

Het was een bijzondere maand, vanwege het corona virus. Even een kort overzicht. 

Op donderdag 12 mrt, werden er scherpere maatregelen aangekondigd door de regering, waaronder, 

dat evenementen met 100 of meer personen geen doorgang mochten vinden. 

Dit had ook gevolgen voor sport evenementen, en in navolging van Noord-Brabant, waar al eerder alle 

wedstrijden waren geschrapt van de kalender, was nu ook de rest van Nederland aan de beurt. 

Ons bestuur had die donderdag om 19:30u spoed overleg gepland. En in eerste instantie dachten we 

gewoon te kunnen trainen, er waren toch wel een redelijk aantal kinderen hiervoor. Net voor de trai-

ning zou beginnen, kwam dan toch het bericht, dat er absoluut niet getraind gaat worden. En gingen 

ook bij ons alle wedstrijden en trainingen eruit tot en met 31 mrt.  

Verdere informatie zou z.s.m. volgen, na het spoed beraad van het bestuur. 

Die informatie werd die zelfde avond nog gedeeld via alle sociale kanalen, het grote evenement 

“100jaar dansen” kon helaas geen doorgang vinden. Later in de week zouden we een brief krijgen met 

nadere uitleg, hierover. 

Die brief werd zaterdag 14 mrt, gedeeld via de sociale kanalen, en via de app groepen, en had als 

strekking, dat alles wat er gepland staat, van wedstrijden tot feestjes, maar ook vergaderingen, tot en 

met 31 mrt, geen doorgang mag vinden. 

Op 20 mrt heeft het bestuur op afstand met elkaar vergaderd, en heeft dit breed gedeeld onder de 

leden, hierin stond wat minder leuk nieuws, het paaskamp waar de jeugd naar uitkeek kan geen door-

gang vinden, maar ook dat de pop quiz uitgesteld moet worden. Volkomen terecht uiteraard, maar 

niet te min een flinke teleurstelling. 

Vooralsnog is het voor onze vereniging en al onze leden, een flinke strop in ons jubileum jaar, en hebben 

we ineens “veel” tijd over.  

Op maandag 23 mrt maakte de regering bekend dat alle maatregelen werden aangescherpt, en ver-

lengd tot in ieder geval 1 juni, waarbij evenementen waar meer als 3 mensen komen, niet mogen 

plaatsvinden, en waar we allemaal al bang voor waren, werd dan ook werkelijkheid. Het 2e seizoen 

veld werd in zijn geheel de volgende dag geschrapt door de KNKV, wat de gevolgen zijn voor de stan-

den in het wedstrijd korfbal voor zowel de zaal als het veld, maakt de KNKV na 6 april bekend. 

 

 

De Redactie 

Volgende editie 

Vanwege het besluit van de KNKV, om het veld seizoen te schrappen, gaan we in de vol-

gende editie terug blikken op het afgelopen seizoen. 

 

Dus heb je nog verhalen van het veld of van de zaal , foto’s of “gekke” weetjes, of heb je 

een leuk idee voor een artikel. 

Stuur ze op voor 29 april naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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https://www.kunsthandel-van-driel.nl/
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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OZC Darts 

Hier had een wedstrijdverslag, of verschillende leuke feitjes 
over je team kunnen staan. Of misschien heeft er iemand leuke 
foto’s gemaakt die we hier kunnen plaatsen 
 
Tip: overleg met je team of jullie samen iets kunnen doen, of 
dat jullie allemaal een leuk feitje opschrijven. 
 
 
 
De volgende editie komt in de eerste week van Mei, stuur dan 
je bijdrage in voor 29 April  

Ben 

Bennie 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Johan 

Uitslagen 
5 feb Darts4all-OZC Darts 9-0 
14 feb OZC Darts-Datzitwelgoed 5-4 
28 feb OZC darts-Herrie in’thof 0-9 
13 mrt Hurricanes-OZC Darts Afg 
27 mrt Inglorious B-OZC Darts Afg 
3 apr OZC Darts-OBL United Afg 
16 apr Pleinzicht NF-OZC Darts Afg 
24 apr OZC Darts-The 13th Afg 
15 mei Altijd Dorst-OZC Darts Afg 
Programma 
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 Vrijwilliger van de Maand 

Zoals velen van ons weten kan onze club zonder vrijwilligers niet voortbestaan. 
Daarom wil de redactie van ‘Langs de lijn’ dan ook iedere maand iemand in de 
spotlights zetten voor zijn bijdrage als vrijwilliger bij onze club OZC. 
 
Gea Kampyon bijt, als eerste vrijwilliger van de maand, het spits af en wordt bij  
deze even goed in het zonnetje gezet. 
 
Naast dat Gea altijd in is voor een gezellig praatje aan de bar, verzorgt zij, tij-
dens de training van de jeugd, de kopjes koffie en thee voor wachtende ouders,  
vergaderende commissies/ bestuursleden en trainers/ coaches. Bijna iedere 
dinsdag- en donderdagavond kunnen wij allemaal op haar rekenen zowel in  
de kantine van de zaal als op het veld.  
 
Gea is bij OZC gekomen als moeder van Kyllian uit de C2 en Kayleigh uit de E2. Als trouwe  enthousiaste 
supporter van haar twee meiden doet zij, naast haar bardiensten doordeweeks, ook de rij- bar- en was-
diensten voor de beide teams van haar twee kids bij zowel uit als thuiswedstrijden. 
 
Gea is ook een vrijwilliger die vaak klaar staat voor andere ‘hand-en-spandiensten’ binnen de vereniging 
zoals leuke activiteiten voor de jeugd (AC) én ondersteuning daar waar nodig. 
 
Gea, bedankt voor je inzet en we hopen nog lang van jou als vrijwilliger én als vaste supporter te kunnen 
genieten! 
 

Wie nomineer jij voor de vrijwilliger van de maand? Stuur je nominatie op naar  
prsponsor@ozc-rotterdam.nl  

Bericht van de Sponsorcommissie  

Zoals jullie misschien al gezien hebben, zijn we met de sponsorcommissie erg druk bezig, om 

de club van een financiële injectie te voorzien.  

Zo hebben we 2 nieuwe bord sponsoren lang het veld, te weten :  

• Muta Sport/Korfbal Totaal, hier koop je natuurlijk je korfbal spullen als je wat nieuws 

nodig hebt,  

• Domino‘s Pizza, waar alle leden ook nog eens een kortingspas krijgen voor een heel 

seizoen 25% korting op een pizza, tevens krijgen alle teams een waardebon, om sa-

men met het hele team een pizza te komen eten, voor de jeugd teams bestaat er ook 

de mogelijkheid om je pizza zelf te maken 

En is er een gloednieuwe sponsor Brochure, met sponsormogelijkheden voor onze vereniging, 

buiten de pakketten die in de brochure staan, is er natuurlijk altijd een mogelijkheid om zelf 

iets te kiezen wat er gesponsord kan worden, vraag ernaar via mail: prsponsor@ozc-

rotterdam.nl 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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Team van de week 

Balsponsor 
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Sfeer impressie afgelopen activiteiten 

Afgelopen 16 feb, hebben we een leuke filmmiddag gehad, Deze activiteit is georganiseerd, 

door een aantal moeders. De kinderen hebben met zijn allen op zelf meegebrachte lucht-

bedden/kussens film gekeken, en daarna leuke spelletjes gedaan. Als afsluiter hebben ze nog 

lekker patatjes met een snackje gegeten. 

Al met al een groot succes, en zorg dat je erbij bent de volgende keer!!! 

Wat een top editie weer! Het was drukker dan ooit waardoor ook de grootste inkoop ooit 
razendsnel helemaal op was. Ouder en jong maakten er met z'n allen een gezellige boel van. 
Onmisbaar was de tomeloze inzet van onze vaste hulpploeg. Ben Schipper, Daphne Lynn 
Ashley Scheerman, Maayke Scheerman, Mitchell Toonen, Kevin van Leeuwen, Dwight van 
Keeren en Boyd Ice... jullie zijn toppers! Nick Boeser en ome Carl. Ook jullie bedankt voor de 
inzet op de achtergrond. 

Ben je nu al benieuwd naar de volgende editie? Check onze pagina Bbm ozc en like en volg 
ons. Ook kun je op de pagina jouw ervaring delen van deze editie. 

https://www.facebook.com/bschipper2?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCRCsUhYwNWFBDOw-_PpbLsDt7_Ge4iSLn45n9lZf9O5_HqXLiNlxCX8P4jWp6_0qQTWVOl0qdKDwyt&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/daphne.scheerman?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAKN0DKQVl-d-hff-9obrnD3m3wg47LbsWKAUctiIK2edAa4RAgeq6qUYCfxM0jw0RFuBYrz5g7PkUj&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/daphne.scheerman?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAKN0DKQVl-d-hff-9obrnD3m3wg47LbsWKAUctiIK2edAa4RAgeq6qUYCfxM0jw0RFuBYrz5g7PkUj&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/maayke.scheerman?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVlKXBtpVHStDgN6OxdDOpd4GRF6NILkXlZkOI1wa0O33tD91e5ZEHEseVfijS_kS04tXx1-QFRgM6&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/mitchell.toonen?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNE1PZfzZaQk6lpOa_uX0D9Q9Wve3_SLFRFCVdeRtgSRsk0EG72UnmBDTu9MsayJBJbyhJ4ngE90QA&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/kevin.vanleeuwen.31?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDPJbzR7DJBNC8krPEa12llMEhy-I6ZyOmO8rx5LUkXLjY53OMx9-pVpyiQcl4NetLu_Ify1NaaD-5P&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/dwight.vankeeren?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_G8KUZsHzCzkLdOJQPulmMaMSCjEsZyW7pHkiole_zPKJdtiDXWzuGZeGmipVYaS9Nn24cqCzDKB_&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/dwight.vankeeren?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_G8KUZsHzCzkLdOJQPulmMaMSCjEsZyW7pHkiole_zPKJdtiDXWzuGZeGmipVYaS9Nn24cqCzDKB_&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/boyd.ijzelenberg?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCs5EMAZDQcUmlRbBzw5yCs0MKcaHPNi1dt60g7gO_rtoZW__-LtVgI3w2tJHTPjBEs_MEKwcMhqGLr&dti=173753932657385&hc_location=group
https://www.facebook.com/nick.boeser?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDZsriGcZxhS-BtKyZ2jmFkX3IV476w0NDB5NVlpUVegOEYsvXXC7vbPefAHNe4TVWOzIhmXgDsX7yu&dti=173753932657385&hc_location=group
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 4 apr  In deze zware tijden, toch nog een heel leuk eve-

nement, dit keer niet op de club, maar van op je eigen bank. 

Kosten €3 per team, stuur een whatsapp naar Vinny 06-

14452483 om in te schrijven, dan stuurt hij een “tikkie” terug. 

P.s.: verzin een leuke naam voor je team   

 

 

10 mei 100 jaar Fietstocht. Een speurtocht op de fiets met vertrek vanaf OZC. Ver-

dere informatie volgt. Opgeven kan door een mail te sturen naar: 100jaarozc@gmail.com  

17 mei Kinderbingo. Kom gezellig mee doen met de Bingo, vooraf inschrijven bij… voor 

alle leeftijden, kosten zijn € 5,00 per boekje (5 rondes) 

31 mei High Wine. Ook dit jaar organiseren wij weer een high wine. 

Net als vorig jaar tijdens Pinksteren omdat het zo’n succes was! Kaarten zijn te koop via 

Agenda 

− Wij zijn ook altijd opzoek naar Sponsoren, stuur een mail naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl en ont-

dek welke mogelijkheden wij hebben. 

− Ook zoeken wij nog adverteerders voor dit blad, kent u iemand, of bent u iemand die wil adverte-

ren, neem contact op met prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

− U hier ook iets te koop kan aanbieden, schoenen, trainingspakken of wat dan ook, stuur dit naar 

prsponsor@ozc-rotterdam.nl  

 

Vraag en aanbod 

Zayn skin care is een schoonheidssalon waar je terecht kan voor gezichtsbehandelin-
gen, 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 littekens. 
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 
Zayn skin care 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  
zaynskincare@gmail.com 
 
Wij behandelen enkel dames. 

https://www.facebook.com/zaynskincare/
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− Alle zaal Breedte korfbal competities ongeldig zijn gemaakt door de KNKV, waardoor er 

dit jaar geen officiële kampioenen zijn; 

− Op het moment van schrijven, er nog niet bekend is wat er met de stand in het wed-

strijdkorfbal gaat gebeuren; 

− Er door het corona virus, er nu geen NK is voor onze B1; 

− Dat zelfs de veldcompetitie is geschrapt en er dus dit seizoen geen korfbal meer is; 

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

iemand een hart onder de riem te steken, stuur hiervoor een mail naar prsponsor@ozc-

rotterdam.nl; 

− De prijzen hiervoor op de advertenties staan; 

− Wij heel trots zijn op onze website, maar deze nog niet helemaal naar onze wens is, 

maar neem gerust een kijkje op www.ozc-rotterdam.nl. 

 

Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer 

Nico Broekhuysen in 1902. Het spel is gebaseerd op het Zweedse ringboll, zelf een variant 

van “vrouwenbasketbal”, waarmee Broekhuysen op het Zweedse landgoed Nääs in 1902 in 

aanraking kwam. Korfbal kenmerkt zich door het feit dat het een van de weinige team-

sporten is die niet is voorbehouden aan dames en heren apart: korfbal wordt van oudsher 

gemengd gespeeld (maar kent daarnaast ook een damescompetitie). 
 

Het Zuiden werd in 1920 opgericht in de Rotterdamse wijk Tuindorp Vreewijk, waar ze 

haar thuisbasis had aan De Enk (straat). Op steenworp afstand van sporthal De Enk, waar 

Het Zuiden tijdens de wintermaanden haar thuiswedstrijden afwerkte. 

in 1947 enkele leden zich af om niet ver van de Enk een nieuwe vereniging op te richten 

met de naam De Overkanters. 

In 1997 ging Het Zuiden door een fusie met De Overkanters op in een nieuwe vereniging: 

OZC (Overkanters Zuiden Combinatie). 

Wist u dat! 

Geschiedenis van het korfbal Deel1 
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 Vacatures 
Introductie: 
Welkom bij de vacaturewand van OZC hier staan alle openstaande vacatures van de club. Wij hopen na-
tuurlijk dat elk lid van OZC een vrijwilliger is met taak of dat nou groot of klein is. Vele handen maken 
licht werk. Mocht er niks tussen zitten wat de interesse wekt en wil je toch wat doen geen probleem, ook 
suggesties zijn altijd welkom. Voor meer informatie over de vacaturewand, vragen of andere zaken wat 
betreft vrijwilligers mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nlt.a.v. Antonio van der Biezen 

 
Omschrijving: 
Binnen het gebied Pr en sponse-
ring draag onder andere bij aan 
de naamsbekendheid van OZC. 
Ook het naar buiten brengen 
van informatie voor de leden en 
niet -leden van de club valt 
hieronder. Dit kan met gebruik 
van verschillende social media 

kanalen. Tot slot is het belangrijk dat OZC de sponsoren behoudt en nieuwe potentiële sponsoren werft 
voor mooie samenwerkingen tussen de club en bedrijven om zo tot een gezonde groei te komen.  
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies op het gebied van PR en sponsering of heb jij hier vragen 
over ? Mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Erik van Rosengarten  
 

Omschrijving: 
Het werven van nieuwe leden is 
ontzettend belangrijk om de club 
gezond te houden qua ledengroei. 
Door diverse activiteiten en eve-
nementen werft OZC nieuwe 
leden die uiteindelijk weer ande-
re potentiële leden meenemen. 

Je kan op verschillende sportevenementen staan om het korfbal wat OZC aanbied op de kaart te zetten. 
Ook scholen zijn belangrijke plekken waar OZC nieuwe leden kan vinden. Het helpen bij deze clinics is een 
mogelijkheid maar ook de stap erna is belangrijk. Hoe kunnen we kinderen goed laten instromen in onze 
huidige jeugd. Tot slot is het aanbieden van een instuif voor de allerkleinste weer een mooie kans om 
leden te werven. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies op het gebied van Ledenwerving of heb jij hier vragen over ? 
Mail dan naar secrjeugd@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Elza Burg.  

Omschrijving: 
OZC is binnen onze wijk niet te 
missen, veel bewoners kennen 
OZC als korfbalvereniging. Maar 
wat kan OZC de wijk nou bie-
den. Dit is uiterst belangrijk, 
OZC wordt gezien als een sport-
plus vereniging. Dit houdt in dat 

OZC verschillende dingen organiseert en uitvoert voor de wijk wat weer goed is voor de binding met de 
bewoners en onze vereniging. Het is daarom extra belangrijk dat dit wel goed blijft verlopen en dat we 
hierin blijven investeren. Door met een team dingen te bedenken en uit te voeren blijft de connectie goed 
in tact en kunnen we op die manier ook meer leden aan ons binden en behouden. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies op het gebied van Sportplus of heb jij hier vragen over ? Mail 
dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Danny Schipper.  

Functie Aantal Contact-

persoon 

PR en sponsering   Erik 

Web redacteur 1   

Web beheerder 1   

Fondsen en subsidies medewerker 1   

Ledenwerving   Elza 

Trainer(s) voor de kweekvijver 2   

Trainer(s) voor de kangoeroes 2   

Actief lid (leden) voor de wervingscommissie 4   

Sportplus   Danny 

Sportplus team leider (commissie) 1   

Sportplus commissie lid 3   

Sportplus certificering. 1   

mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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Vacatures 

Omschrijving: 
OZC is een club met een eigen club-
huis, kantine en diverse korfbalmate-
riaal. Deze accommodatie en diverse 
spullen moeten goed onderhouden 
worden. Om ervoor te zorgen dat al 

onze gasten en leden goed gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die OZC aan biedt hebben wij men-
sen nodig die hierbij helpen. Het onderhoud is zeker belangrijk maar ook het aanbieden van verschillende 
activiteiten is iets wat valt onder de algemene zaken. Deze activiteiten zorgen voor een club van samenho-
righeid maar ook voor leden behoud. Tot slot is de coördinatie van vrijwilligers ook iets wat valt onder de 
algemene zaken. Deze taken bestaan uit het werven van vrijwilligers maar ook het voeren van gesprekken 
met diverse vrijwilligers. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies op het gebied van algemene zaken of heb jij hier vragen 
over ? Mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nlt.a.v. Boyd IJzelenberg.  

Omschrijving: 
De kantine van OZC heeft vrijwil-
ligers nodig die bereidt zijn om leden, 
niet-leden en andere partijen te 
voorzien van een hapje en een 
drankje. De ouders van jeugdteams 
en spelers van seniorenteams hebben 

al diverse bardiensten ervaren. Vaak komen mensen tot de ontdekking dat bardienst draaien eigenlijk heel 
leuk is en daar de leukste gesprekken ontstaan. Om ervoor te zorgen dat mensen niet voor een gesloten 
kantine staan zijn we opzoek naar mensen die achter de bar willen staan. Diverse tijden staan open. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies om het gebied van Kantinezaken of heb jij hier vragen over ? 
Mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Boyd IJzelenberg.  

Omschrijving: 
Onder deze functieomschrijving 
vallen verschillende taken van het 
coördineren van EHBO binnen onze 
club tot kledingbeheer en contacten 
met de BSO. Ook deze functies mo-
gen niet vergeten worden voor het 
behouden en vormen van een gezon-
de sportclub. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de 
functies op het gebied van overige 

taken of heb jij hier vragen over ? Mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Danny Schipper.  
Omschrijving: 
Het trainen en coachen is iets wat 
een lopend proces is en veel dank-
bare spelers en ouders oplevert. 
Dit kan op verschillende vlakken 
van recreatief en wedstrijdniveau 
of een combinatie van beide. Het 
kan dus met verschillende groe-
pen, maar ook de randzaken erom 
heen zijn belangrijk. Denk hierbij 
aan de opleidingen en begeleiding 
hiervan voor de trainers. Maar ook 
het contact met diverse teams is 
belangrijk,. Niet zoveel affiniteit 
met trainen geven geen probleem 
er zijn genoeg taken die met korf-
bal te maken hebben maar niet 

per se kennis van de sport vereisen. 
Ben jij geïnteresseerd in een van de functies op het gebied van korfbal gerelateerde taken of heb jij hier 
vragen over ? Mail dan naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.a.v. Danny Schipper.  

Algemene Zaken   Boyd 

Materiaal beheerder 1   

Accommodatie beheerder 1   

Vrijwilligerscoördinatie 1   

Kantinezaken   Boyd 

Zaterdag keukenpersoneel halve dag 2 of meer   

18.15-20.30 (Trainingsavonden) meerdere   

20.30-22.30 (trainingsavonden) meerdere   

Overige taken   Danny 

Contact beheerder BSO 1   

Verenigingsmanager 1   

Kleding commissie 1   

Coördinatie EHBO 1   

VOG beheerder 1   

Korfbal gerelateerde taken   Danny 

Contactpersoon selectie 1   

Coördinator opleiden en begeleiden 1   

Trainer OZC 3 1   

Spelregel leden beheerder 1   

Recreanten trainer 2   

Verzorger selectie 1   

Jeugdtrainers Meerdere   

Contactpersoon senioren 1   
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Onder de paal met…... 

1) Wie ben je, en vertel wat over je zelf. 

Ik ben Ginny ik ben 13 jaar oud en zit (vervroegd) in de B1. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Door mijn tante (Angelique Boender) en me moeder (Cindy Boen-

der) zaten op korfbal en ik wou uitproberen wat dat was (want 

toen zat ik nog op zwemmen) en toen ik 5 was ging ik op korfbal. 

3) Waarom heb je voor korfbal gekozen om te sporten? 

Omdat mijn moeder (RKV Actief) en tante (OZC) al op korfbal 

zaten. 

4) Wat doe je als je niet bij OZC bent (werk/school/hobby’s)? 

Chillen met vrienden/Feestjes/Spelen met mijn hond/naar school...( en leren voor toetsen 

enz.) Netflix/Disney+ en social media. 

5) wat zijn je sterke punten? 

Dat ik heel hoog bij de paal spring/ dat ik best wel snel ben/ dat ik goed ben in verdedigen. 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Mijn zelfvertrouwen mag nog wel iets meer, vind ik zelf. Als ik tegen een sterke dame sta, 

dan ben ik mentaal wat zwakker.  

7) Wat zijn je ambities/wat wil je nog bereiken? 

Dat ik als ik 20 ofzo ben dat ik heel hoog kan/mag spelen 


