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Achter de schermen. 
 

Gelukkig na een kleine twee maanden weer een LDL om de tijd nuttig te besteden door het 
lezen van LDL november. Het staat weer bol van de nieuwtjes en weetjes om jullie te infor-
meren wat er allemaal speelt binnen de vereniging. Om niet het gras voor de voeten weg te 
maaien beperk ik me met de actuele zaken die spelen op bestuurlijk vlak met een sausje 
van eigen opmerking of mening. 
 
Helaas kunnen we onze basis activiteit korfbal niet uitvoeren met de huidige maatregelen, 
echter is dat geen excuus om achter de schermen ons voor te bereiden om als een speer uit 
de startblokken te schieten wanneer het wel zou kunnen. Diverse leden zijn begonnen aan 
cursussen zoals ouderbetrokkenheid, besturen met impact, Trainers/coach opleidingen, se-
minars en vele andere cursussen. Dit in combinatie met het doortrainen van de jeugd in de 
zaal en aangepast voor de senioren buiten proberen we deze tijd door te komen om snel 
weer het nieuwe normaal op te pakken. Ook de activiteiten staan op stapel, ja ja pub quiz 
3.0 is in voorbereiding en de Pieten staan te trappelen om met onze jeugd een balletje te 
gooien. Activiteiten in de kerstperiode wordt nog bekeken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Binnenkort wordt de ALV gehouden en aangezien we niet samen mogen komen wordt het 
deze keer een digitale versie met teams. Ook leuk en wie weet hebben we meer leden online 
dan inreal life in de kantine. De agenda die we binnenkort zullen publiceren is een bijzon-
dere en het zal zeer de moeite waard om bij de ALV aanwezig te zijn. Als er nu geen grote 
opkomst komt dat weet ik het ook niet meer. Voor de duidelijkheid meld je aan en je krijgt 
een link om aanwezig te zijn. Leden mogen stemmen en niet-leden (b.v. ouders) hebben een 
advies. Heb je vragen stuur deze naar secretaris@ozc-rotterdam.nl zodat we de vragen 
kunnen behandelen op de ALV. 
 
Achter de schermen is deze keer het gekozen thema om deze LDL mee te beginnen. Uiter-
aard is dit een herkenbaar thema voor het bestuur en een ongewis voor jullie als lid van 
OZC. Het bestuur is achter de schermen bezig met diverse zaken die van invloed zijn voor 
de vereniging.     
We hopen met de ALV iets meer informatie te kunnen geven, maar eerst moeten de af-
spraken die nu zijn uitgesproken concreet worden gemaakt en natuurlijk worden vastge-
legd. Wel kan ik jullie verzekeren dat het bijzonder is. Dus meld je aan voor de ALV op 16 
december. 
 
Ik wil afsluiten met de slogan korfbal mee bij OZC. Dit geldt voor 
jeugd, maar zeker ook voor senioren. Hoe gek het ook klinkt, dit 
heeft direct te maken met onze informatie die we met jullie willen 
delen tijdens de ALV. Dus mobiliseer, informeer en zoek naar nieuwe 
leden   
 
Danny Schipper 

mailto:secretaris@ozc-rotterdam.nl
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Email:   secretariaat@ozc-rotterdam.nl 

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 

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 
 
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 Heide  

E-mail: chaminda_heide@hotmail.nl 

 

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 ZAALSEIZOEN) 
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Beste allemaal, 

 

We zijn inmiddels 3-kwart jaar verder sinds onze vereniging zich moest aanpassen aan alle 

opgelegde maatregelen van de Nederlandse Overheid en Sportbonden.  

Dag in, dag uit zijn er vrijwilligers van ons cluppie bezig geweest zodat onze spelende leden 

de sport konden beoefenen.  

 

We zijn begonnen met alleen trainingen voor de jeugd op ons veld, met behulp belijning en 

kiss-and-ride stroken werden de kinderen naar het trainingsveld begeleid. Ook onze trai-

ners die elke dinsdag, donderdag en zaterdag klaar stonden om de trainingen te verzorgen 

vingen de kinderen op. Paar weken later konden ook de senioren weer het veld op. Het 

was een onzekere tijd, omdat het coronavirus toen nog onbekend was. 

 

Het nieuwe seizoen ging van start. En het leek alsof alles weer als vanouds was. Behalve de 

looplijnen en de 1,5-meter-regels. Drukke zaterdagen, veel publiek. Speelweekenden zoals 

wij ze altijd kenden. 

Dit mocht helaas niet te lang duren, want de tweede coronagolf was op komst. Naar aan-

leiding van de hoge besmettingscijfers heeft het kabinet besloten om alle sportcompetities 

stop te zetten.  

 

Inmiddels zitten we bijna aan het einde van ons kalenderjaar. De trainingen in de zaal 

(voor de jeugd) zijn in volle gang. De senioren hebben besloten op het veld verder te willen 

gaan. Door weer en wind zeggen ze!! 

 

Even in een notendop hoe het Corona-seizoen van OZC is verlopen.  

 

Maar we zijn er nog niet!! Dus even volhouden nog.  

 

Wij willen ook iedereen de grootste complimenten geven voor het naleven van de opgestel-

de regels. Een mondkapje dragen in de Enk (vanaf 13 jaar en ouder), de handen ontsmet-

ten voor de trainingen, de trainingen zo aanpassen dat ook de senioren kunnen sporten. 

En nog veel meer!! 

 

Hou dit vol! En veel sportplezier! 

 

De Coronacommissie 
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Dinsdag 

F1 Gymzaal de Mare 18:30–19:15 

E1+E2 Sporthal De Enk 18:30-19:30  

D1 Sporthal De Enk 18:30-19:30  

C1 Sporthal De Enk 19:30-20:30  

B1 Sporthal De Enk 19:30-20:30  

A2 Sporthal De Enk 20:30-21:30  

A1  Sporthal De Enk 20:30-21:30  

1 Sporthal De Enk 21:30-22:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

Kweekvijver Gymzaal de Mare 18:30–19:15 

E1+E2  Sporthal De Enk 18:30-19:30 

D1  Sporthal De Enk 18:30-19:30 

C1  Sporthal De Enk 19:30-20:30 

B1  Sporthal De Enk 19:30-20:30 

A2  Sporthal De Enk 20:30-21:30 

A1   Sporthal De Enk 20:30-21:30 

2 +3  Sporthal De Enk 21:30-22:30  

 

Zaterdag 

Kangoeroes Gymzaal de Mare 11:00-12:00 

Maandag 

Kombifit  18:30-19:30 

 

Belangrijke info ‼️‼️ 

• Je mag maar 5 minuten voor tijd aanwezig zijn! Dus niet eerder en liever ook niet 

later zodat het uur ook zo goed mogelijk kan worden benut!  

• Na de training ook binnen 5 minuten de zaal te verlaten! 

• Het volgende geldt vóór je de zaal betreedt en nádat je de sportzaal verlaat; Er moet 

een mondkapje gedragen worden vanaf het moment dat je de schuifdeuren van de 

zaal binnenkomt tot het moment dat je in de zaal bent. Dit gebeurt dus ook als je 

klaar bent met trainen; Je zet het mondkapje weer op tot je weer buiten staat!  

• Dit geldt voor kinderen vanaf 13 jaar ‼️ 
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Spelers: Asya, Kemal, Damian, Dielli, Mas, Saar, Hannah, Ilayda, Jayce, Memphis, Ziggy, 

Sabeau, Sef, Pip, Sofia, Lotte, Olaf, Luka, Masha, Ivan, Merel, Jasmijn, Ischa, Nienke, Nova, 

Olivia, Colin, Liv, Ryan, Siebe, Shiraz, Romecia, Beau. 

Coach: Danny en Elza 

Iedere zaterdag staan de kangoeroetjes te trappelen om het veld 

op te gaan. 

Elza en Danny hebben dan van alles klaar staan. 

Springen in de hoepels, lopen over de banken, zakdoekje 

leggen, met pittenzakken gooien in de korf, met de bal overgooi-

en, de bal in de korf gooien, rennen door het veld, springen in de 

vakjes van de ladder, door de hoepel gooien, tikkertje, Anna-

Maria koekoek en nog veel meer. 

Maar niet iedereen doet altijd dat wat de bedoeling is. De kin-

deren verzinnen ook hun eigen spel. Gelukkig mag dat allemaal 

wel. Zo staan ze heerlijk vrolijk en actief in het veld. Dat is toch het belangrijkste dat 

telt! 
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Spelers: Amani, Ilaaf, Camron, Harvey, Lhou,  

Phoebe, Zeynep, Ricardo, Tess, Shade, Noah, Noe-

mie, Melat, Nidalia 

Coach: Tirza, Chantal. Lotte, Sanne 

De kweekvijver is ooit begonnen, omdat er veel nieuwe kinderen kwamen kijken wat korf-

bal is. Het is niet altijd handig om nieuwe kinderen mee te laten doen met een team en 

daar is juist de kweekvijver voor bedoelt! 

In de kweekvijver worden kinderen geplaatst die graag willen korfballen, maar eerst even 

moeten wennen.  

Dan even over de huidige kweekvijver. Toen we na de stop door corona weer mochten 

gaan korfballen, waren de kinderen super fanatiek en kwamen ze trouw trainen. Na de 

zomervakantie is dit niet anders geweest. Inmiddels zijn de kinderen zo fanatiek dat we 

van één keer in de week trainen, naar twee keer in de week trainen zijn gegaan.  

Dit had niet gekund zonder de enthousiaste en altijd vrolijke kinderen. Daarom vinden wij 

het ook zó leuk om aan deze groep training te geven.  

We hopen vooral dat de kinderen zo gemotiveerd blijven en we een gezellig korfbal jaar 

tegemoet gaan.  
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Dames: Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melat, Zoë, Yara 

Heren: Sef 

Coach: Chantal. Lotte, Bennie 

De F bestaat uit een aantal nieuwe kinderen en kinderen die uit de kweekvijver zijn doorge-

stroomd. Op dit moment bestaat de F-ploeg uit Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melan, Zoë, Tess en 

Sef. Ook Zeynep en Jake zullen als het goed is aansluiten. Samen vormen zij sinds de zaal een 

team. De leeftijd van de kinderen ligt nogal uit elkaar, maar ondanks het leeftijdsverschil maken 

ze er tijdens de trainingen iets leuks van! Het is leuk om te zien hoe de jongere kinderen in korte 

tijd steeds meer kracht ontwikkelen en hoe de oudere kinderen vorm geven aan het spel. Met 

name het schot van alle spelers wordt echt steeds beter!  

De bedoeling was dat de F vanaf de zaalperiode wedstrijden zou spe-

len, maar op de eerste speelminuten is het nog even wachten. Onder-

tussen trainen ze wel 2x in de week, op dinsdagavond en op zater-

dagochtend zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Tijdens de trai-

ning spelen de kinderen onderlinge wedstrijden, doen schietoefeningen 

en beginnen altijd met de meest bijzondere vormen van tikkertje die 

je kunt bedenken. Van schildpadtikkertje tot boomtikkertje… er komt 

elke week iets vreemds voorbij. Overigens zijn de meisjes flink in de 

meerderheid. Mocht er dus nog ergens een enthousiaste jongen van 

rond de 6-8 jaar zitten die eens wil meetrainen: kom eens langs!  

Trainers: Lotte, Chantal en Bennie 



Clubblad OZC   10 

 

 

Uitslagen 
  
05 sept  Avanti/Post mak.dij E4 - OZC E1  6-3 
12 sept OZC E1    - Nexus E1  5-6 
19 sept OZC E1    - Nieuwekerk E5  5-15 
26 sept OZC E1   - Avanti/post mak.dij E4 5-5 
03 okt Nexus E1  - OZC E1  12-4 
10 okt Nieuwerkerk E5  - OZC E1  14-2 
 
Programma 
 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly 

Indeling Zaal 
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Indeling Zaal 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Noemy   

Coach: Hester, Lucino 

Uitslagen 
05 sept OZC E2  - KCR E2  1-14 
12 sept Vitesse(ba) E2 - OZC E2  4-9 
19 sept OZC E2  - Olympia (S) E2  0-4 
26 sept KCR E2  - OZC E2  7-3 
03 okt OZC E2  - Vitesse (Ba) E2  0-4 
10 okt Olympia (S)  - OZC E2  7-1 
 
Programma 
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Heren: Thomas, Amir, Mike. 

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

Chelsey, Shivani, Tessa 

Coach: Kevin, Davey, Daphne 

Uitslagen 
05 sept OZC D1  - Vriendenschaar (H) D3 1-12 
12 sept GKV/Ecomics D2 - OZC D1  7-0 
19 sept DeetosSnel D2 - OZC D1  8-8 
26 sept Vriendschr (H) D3 - OZC D1  19-1 
03 okt OZC D1  - GKV/Economics D2 2-9 
10 okt OZC D1  - DeetosSnel D2  3-12 
 
Programma 
 

Indeling Zaal 
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Uitslagen 
05 sept Excelsior (D) C3  - OZC C1  2-10 
12 sept OZC C1   - Nieuwerkerk C4  15-1 
19 sept OZC C1   - GKV(H) C1  11-2 
26 sept OZC C1   - Excelsior (D) C3  12-4 
03 okt Nieuwerkerk C4  - OZC C1  5-10 
10 okt GKV (H) C1  - OZC C1  4-9 
 
 
Programma 
 

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain 

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

Kyshaina, Eden 

Coach: Joyce, Julia 

Indeling Zaal 
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Heren: Curtis, Issa, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Nikkie 

Coach: Winni, Dennis 

Uitslagen 
05 sept KCR B2   - OZC B1  6-8 
12 sept OZC B1   - Olympia (s) B1 2-11 
24 sept Vitesse (Ba) B2  - OZC B1 13-5 
26 sept OZC B1   - KCR B2 5-17 
03 okt Olympia (s) B2  - OZC B1 5-7 
13 okt OZC B1   - Vitesse (Ba) B2 7-12 
 
Programma 
 

 

Indeling Zaal 
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Uitslagen 
05 sept OZC A2  - Ijsselvogels A2  8-9 
12 sept Ten Donck A1 - OZC A2  9-6 
26 sept Ijsselvogels A2 - OZC A2  6-10 
03 okt OZC A2  - Ten Donck A1  6-11 
06 okt OZC A2  - Nieuwerkerk A3  3-5 
10 okt Nieuwerkerk A3 - OZC A2  19-4 
 
Programma 
 

Heren: Erik, Jamie, Felix, Jeffrey 

Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Yarah 

Coach: Jordi, Antonio 

Indeling Zaal 
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Heren: Jay, Thom, Mik, Frank, Rinse  

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

Coach: Mark, Melina, Peter 

Uitslagen 
05 sept OZC A1   - KCR A2  15-8 
12 sept Albatros A2  - OZC A1  5-14 
19 sept OZC A1   - Achilles (Hg) A2  16-15 
26 sept RWA A1   - OZC A1  10-19 
03 okt OZC A1   - Twist A1  10-7 
10 okt OZC A1   - KOAG A2  11-8 
17 okt Reeuwijk A1  - OZC A1 
24 okt  KCR A2   - OZC A1 
 
Programma 
  

 

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

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce 

Coach: Sean 

Uitslagen 
05 sept OZC 1   - Thor (R ) 1  9-12 
12 sept Triade 1   - OZC 1   16-13 
19 sept OZC 1   - Nexus 1  12-11 
26 sept ADO 1   - OZC 1   20-17  
03 okt OZC 1   - Sperwers 1  12-8 
10 okt OZC 1   - Conventus 1  7-14 
17 okt NIO 1   - OZC 1 
24 okt Thor (R ) 1  - OZC 1 
 
Programma 
 

Indeling Zaal 
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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 
05 sept OZC 2   - Albatros 4  11-13 
12 sept KCR 5   - OZC 2   13-11 
19 sept OZC 2   - DVS ‘69 2  10-11 
26 sept ADO 2   - OZC 2   18-14 
03 okt OZC 2   - Vriendeschaar (H) 4 12-15 
10 okt OZC 2   - Conventus 2  11-9 
17 okt NIO 2   - OZC 2 
24 okt Albatros 4  - OZC 2  
 
Programma 

OZC 2 

Spelers: Mitchell Toonen, Chaminda, Kevin van Leeuwen, Kevin Saeri, Bennie, Dwight, Nolan 

               Daphne, Michelle, Nicole, Eline de Ronde, Iris, Chantal, Suus, Karina 

Watervuller, parapludrager en inspirator: Timo 

Het tweede van OZC bestaat dit seizoen uit maar liefst 16 man en toch hebben we soms moeten zoe-

ken naar reservespelers tijdens de eerste helft van de veldperiode. Dat is overigens niet omdat we niet 

wíllen spelen, maar vooral omdat veel spelers in de weekenden werken en omdat de blessuregevoelig-

heid van het team wat hoog is. Tja… de gemiddelde leeftijd is dan ook geen 20 meer. De resultaten 

vielen een beetje tegen aan het begin. Ondanks een aantal aardige wedstrijden trokken we telkens aan 

het kortste eind. We hadden vooral moeite om gedurende de hele wedstrijd te blijven scoren. Uiteinde-

lijk sloten we de laatste wedstrijd af met een overwinning en op dat gevoel kunnen we nu al maanden 

teren. Nog wat leuke feitjes over dit team…. Wist u namelijk dat…. 

* Timo tijdens de eerste helft veld de minste plaats fouten heeft gemaakt? 

* Kevin Saeri tijdens een partijvorm rustig zijn avondeten eruit spuugt om daarna weer verder te 

trainen? 

* Elke gemiste strafworp een euro voor de teampot kost. We aan het einde van het seizoen als 

teamuitje waarschijnlijk een weekje naar Turkije kunnen zonder geld bij te hoeven leggen? 

* De tiktok hit ‘sadi gali’ geïnspireerd moet zijn op Suus die een bal op haar vinger krijgt? 

* Kelly en Raymond nu bij de trainingen zijn aangesloten. Gezellig Kel dat je in die twee weken 

per jaar dat je kunt lopen komt meetrainen!  

* Daphne een flinke smakkerd heeft gemaakt met de scooter. Dus Dwight moest even de verzor-

ging in. 

* Eline de Ronde tijdens een wedstrijd vroeg om in de rust gewisseld te kunnen worden omdat ze 

niet echt lekker speelde. Niet zo gek als ze dezelfde nacht met spoed je blindedarm uit je 

moeten trekken… 

* Nicole en Nolan éindelijk ook doorhadden hoe ze moesten inschieten toen de boel op slot ging? 

* Kevin van Leeuwen sinds kort haarimplantaten heeft. Grapje.  

* We straks stiekem met 9 man in het veld staan als we Eline de Ronde opstellen… Gefeliciteerd 

Eline en Chaminda! 



Clubblad OZC   19 

 

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Rutger, Hamaad, Mat-

thies, Jordi 

Dames: Charlotte, Shelby, Rachel, Lisa, Laura 

Coach: Eric 

Uitslagen 
05 sept OZC 3   - Avanti/postM.dij 11 14-14 
12 sept WION 6   - OZC 3   11-10 
19 sept OZC 3   - Ijsselvogels 6  9-12 
03 okt OZC 3   - WION 6  7-12 
10 okt Ijsselvogels 6  - OZC 3   Afg 
17 okt Avanti/PostM.dij 11 - OZC 3   Afg  
 
Programma 
 

Indeling Zaal 2e Indeling Zaal 3e  
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Raadplaat uit de oude 

doos! 

Weet jij welke 2 vriendinnen hier op de 

foto staat  

 

Voor het antwoord verwijs ik jullie naar 

de volgende LDL   
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Als je de kleurplaat hebt ingekleurd,  

Kan je deze inleveren bij je trainer. 
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Sinds de zomer van 2020 is mijn dochter, Shivani lid geworden van OZC en is nog nooit zo 
enthousiast geweest over een sport die zij heeft beoefent. Ze heeft de keuze voor korfbal vol-
ledig zelf gemaakt. Het is in alle eerlijkheid niet mijn ding. Daarentegen verbaasde mij de 
sfeer op de club. Als ouder voelde ik me ook direct thuis.  Er heerst een ongedwongen, re-
laxte en Rotterdamse sfeer. Om die reden wilde ik wat doen voor de club. Daarom heb ik 
aangeboden om de club te sponseren met mijn bedrijf. 
 

Mijn bedrijf genaamd 'Fenger Consultancy' - urban planning & design bestaat pas een jaar-
tje maar de zaken gaan buitengewoon voorspoedig ondanks de coronacrisis. Na 8 jaar over-
heidsdienst, 2 jaar werken bij een adviesbureau heb ik besloten om volledig voor mezelf te 
beginnen. Dat doe ik samen met een compagnon die stedenbouwkundige is en ik ben de pla-
noloog en projectleider. Mijn bedrijf levert daarbij adviezen voor overheden, projectontwik-
kelaars, makelaars, architecten en aannemers voor het ontwikkelen van (woning)
bouwplannen. Wij zorgen dat deze plannen juridisch/planologisch mogelijk gemaakt kunnen 
worden en verdedigen dat indien nodig bij de Raad van State. 
 

Daarnaast maken wij stedenbouwkundige visies/plannen voor een gebied dat in de toekomst 
geschikt gemaakt moet worden om bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid te realise-
ren.  De ruimte in Nederland is schaars dus zorgvuldig omgaan met de ruimte is een vereis-
te vanuit de wet en het beleid van de overheid. Wij zoeken soms de grenzen van de regelge-
ving op of passen de regels aan als dat nodig is. Soms levert dat weerstand op vanuit de 
omgeving. De uitdaging is om ook dat aspect in goede banen te leiden in samenspraak met 
andere partners. Wat dat betreft is Nederland dichtgetimmerd met allerlei regels. Gelukkig 
voor de rechtszekerheid van burgers en wij verdienen daar onze boterham mee. 
 

Het adviseren van particulieren maakt ook deel uit van onze expertise. Als u een aanbouw of 
bijgebouw in uw tuin wilt realiseren en dat is niet toegestaan op grond van regels uit bij-
voorbeeld het bestemmingsplan of bepaalde wetgeving proberen wij uw plan zo goed als 
mogelijk te motiveren om op die manier een vergunning te verkrijgen van de gemeente.   
 

Ik kijk uit naar een herstart van de competitie om het team waarin mijn dochter speelt, de 
D1, weer aan te kunnen moedigen. Daarnaast ben bereid om zowel een bijdrage te leveren 
op bestuurlijk vlak als me handen uit de mouwen te steken om zo nodig wat kluswerk te 
verrichten als ik daar de tijd voor heb  . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ankur Fenger 
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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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Er is een gloednieuwe sponsor Brochure uitgebracht met diverse sponsormogelijkheden bin-

nen onze vereniging.  

Voor meer informatie kun je mailen naar: prsponsor@ozc-rotterdam.nl. 

Buiten de pakketten die in de brochure staan, zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden  om 

zelf iets te kiezen wat er gesponsord kan worden.  

 

Waarschijnlijk is het een ieder al opgevallen dat we 2 nieuwe sponsorborden hebben langs de 

lijn. 

Te weten ‘Domino’s’ en ‘Fenger Consultancy’. 

 

Wij zijn uiteraard enorm trots en 

blij dat deze bedrijven ons willen 

sponsoren. 

 

De eerste tekeningen zijn ingele-

verd bij OZC, deze hebben een 

mooi plaatsje gekregen bij het 

snoep rek. 

 

Bedankt voor de inzendingen. 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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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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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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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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Paar schoenen= 10, kat= 5, 2 fluitjes zijn 4, antwoord is dus 10+5x2= 20 

Het antwoord van de prijspuzzel van de editie van oktober was : Hoe scoor je liever met een  

doorloper of een afstandsschot. 

De winnaar van de pizza bonnen is inmiddels door de redactie op de hoogte gebracht. 

De Raadplaat afgelopen editie was uiteraard onze penningmeester Vinny Potter. 

− 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; 

− Je de kleurplaat uit dit boekje natuurlijk mee kan nemen naar de training zodat we hem op kunnen 

hangen. Dat vindt Ozzy ook leuk. 

− 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  

 

Houd de website, Facebook en Instagram in de gaten, voor de nieuwste activiteiten. 

 

 

Vanwege Corona is er nog geen nieuwe agenda beschikbaar. 

De vereniging is hier druk mee bezig en verdere info volgt 

snel! 
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In Januari werd OZC benaderd of ze mee willen doen aan het 60 seconds sportfilmfes-
tival 2020, wat zou worden gehouden in Mei 2020. 
Hiervoor moet er een filmpje ingeleverd wat 60 seconden duurt, en wat met de ver-
eniging te maken heeft. 
 
Na wat navraag te hebben gedaan, hadden we enthousiaste leden gevonden die dit 
filmpje wilde gaan maken, Daphne (C1) en Shelby (3) onder begeleiding van Monique, 
die de meiden letterlijk overal naar toe heeft gereden. 
Ze Gingen aan de slag door heel Rotterdam om bij de leukste plekken, een shot op te 
nemen met de bal en een korf, helaas zat het weer niet echt mee, maar dat mocht de 
pret niet drukken. 
 
Nadat alle shots waren geschoten, kwam het moeilijkste de nabewerking, om van alle 
shots een filmpje van 1 minuut te maken, dan nog een pakkend muziekje eronder.  
 
Helaas werd ook dit project stil gelegd vanwege ‘Corona’. Maar gelukkig werd het geen 
afstel, begin oktober moesten de filmpjes alsnog ingeleverd worden. 
Het filmpje van Daphne en Shelby, kwam op Facebook, en na een uitgebreide reclame 
campagne in alle app-groepen, op Facebook en op Instagram, om het filmpje te liken 
en OZC aan de overwinning te helpen. 
Hier werd massaal oproep aan gegeven en binnen no-time stonden we bovenaan, om 
dit vervolgens ook niet meer uit handen te geven, en werden de Glorieuze winnaar van 
het filmpje met de meeste likes. Nu moest de vakjury nog de filmpjes bekijken en be-
oordelen. 
Op 28 oktober kwam het verlossende woord. Via Teams werd de winnaar bekend ge-
maakt…..en Ja hoor OZC had gewonnen. 
 
Op 5 November werd de prijs uitgereikt, niet zo feestelijk als gehoopt maar dit gaat 
nog gebeuren als ‘Corona’ onder controle is. 
 
Nogmaals gefeliciteerd. 
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1) Wie ben je en vertel iets over je zelf? 

Hallo, ik ben Milan, ben 12 jaar en sinds de zomervakantie ga ik naar het 

Dalton Lyceum in Barendrecht. Met mijn broertje en ouders woon ik ook in 

Barendrecht. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Mijn vader komt uit Rotterdam Zuid en zodoende ben ik bij OZC een proef-

les gaan volgen. Ik ben nu aan mijn vierde seizoen begonnen bij OZC.  

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

Ik wist niet precies welke sport ik wilde gaan doen, dus ben ik overal proef-

lessen gaan volgen. Ik zat eerst op toneel les, maar wilde toch liever een 

teamsport gaan doen. En uiteindelijk vond ik korfbal het leukste. 

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

Ik game heel graag. Met twee teammaatjes van OZC ga ik ook weleens online. Ik vind het ook leuk om 

met mijn vrienden ergens heen (bioscoop, zwembad) te gaan. En verder heb ik nu heel veel huiswerk op 

de middelbare. 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Mijn sterke punten zijn verdedigen en overspelen.  

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Ik heb pas twee doelpunten gemaakt in dit veldseizoen na de zomervakantie. Ik hoop er in de zaal wat 

meer te scoren. 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Nee, ik doe geen speciale dingen voor een wedstrijd. Ik vind het wel leuker om uit te spelen, omdat je dan 

ergens heen gaat en niet weet hoe het daar is. 

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

Ik hoop op het Dalton de Havo te kunnen gaan doen en ik wil later graag aan het werk als ICT'er. En 

voor nu hoop ik op veel korfbalplezier met de C1. 


