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Het maken van een voorwoord voor onze maandelijks Clubblad is best wel lastig in deze korfbal loze tijd, 
omdat je van een oppervlakkig voorwoord opeens geneigd bent om in details te treden bij sommige 
onderwerpen. De vraag is natuurlijk of men daar op zit te wachten en of men niet gelijk doorbladerd 
naar bladzijde 2. Ik dacht de oplossing gevonden te hebben om het vorige voorwoord uit twee bladzijdes 
te laten bestaan, dus wie weet op naar drie? 
 

Om toch in ieder geval één pagina gevuld te krijgen zal ik een onderwerp belichten en dat is namelijk de 
rol als bestuur binnen de vereniging. Om dit te verduidelijken heb ik de definitie van bestuur opgezocht 
en wat haar primaire taak inhoudt. De definitie:  
Een groep van mensen/leden die zorg draagt voor het ontwikkelen en bereiken van doelstellingen van 
een organisatie/vereniging en daartoe ook het initiatief neemt. 
 

Hypothetisch of realiteit ? 
Op zich duidelijk lijkt me. Met dit gegeven ga je als bestuur aan de slag en zul je eerst de doelstellingen 
moeten bepalen om daarna te kijken hoe je daar zou kunnen komen, ook hier geen onoverkomelijke 
problemen. Het kan zomaar zijn kijkend naar de lange termijn dat we onderstaande doelstellingen stel-
len voor het jaar 2030. 
Doelstelling: 6 Senioren teams en OZC 1 speelt 1e klasse. Alle 1e jeugdteam spelend in de hoogste klasse 
en meervoudige teams per leeftijds klasse. 
 

Waarop is dit gebaseerd (in het kort), het huidige 1e team heeft de leeftijd en ervaring om nog een tijdje 
op niveau mee te kunnen en handhaving op niveau zou tot de mogelijkheid moeten behoren met aanvul-
ling van talenten van eigen kweek. Een talenten groep die doorstroomt naar de A voor een periode van 
twee/drie jaar en klaar gestoomd moet worden voor het grote werk om OZC naar de 1e klasse te hel-
pen.     
  
Kijkend vanuit het oogpunt van de vereniging kan dit proces realistisch zijn, echter de ervaring en de 
ontwikkelingen op dit moment leert ons dat hypothetisch meer realistisch is.  
Als vereniging ben je zo goed als de bereidwillendheid, sterkte, vrijwillige inzet van je leden, dit gecom-
bineerd met talent en kwaliteit. Daarmee zet je de vereniging op de kaart en dwing je iets af wat meer 
kansen bied zowel in het veld als prestatie en de mogelijkheden aan een vergadertafel.  
 

Terug naar de realiteit en de huidige situatie 
Met het abrupt einde van het korfbalseizoen neemt de druk toe op alle vlakken. Investeringen van de 
afgelopen jaren hebben deels tot een resultaat geleid en helaas zien we een verloop bij de spelende leden 
die eerder intreedt als verwacht. Het stoppen met korfballen of het gras bekijken bij de buren kan aan-
trekkelijker en is een persoonlijke keuze. Helaas gaat dit ten koste van iets opbouwen en heeft direct een 
behoorlijke impact gezien de grote en afhankelijkheid van onze vereniging. 
 

De afgelopen jaren heb ik vaak (terecht) de mooie “dooddoeners” gehoord over vroeger. De afgelopen 
jaren is mij één ding duidelijk geworden, vroeger bestaat niet meer. Te vaak heb ik gehoord dat we onze 
oud-leden weer terug moeten krijgen en dat we een complete generatie missen, 
de mooie verhalen over onze glorie tijd, de grote feesten en de gezelligheid etc. 
We moeten constateren dat de huidige realiteit op het moment anders is, maar 
de doelstelling blijft hetzelfde, alleen de weg ernaar toe is een puntje. 
 
Gelukkig zijn de trainingen weer hervat, de teams gevormd en/of ingedeeld en 
kunnen we ons richten op het volgend seizoen. Er zijn wat signalen om een 
vorm van schoolkorfbal (toernooi) te organiseren en wie weet zal Ozzy in een 
“speelfilm” te zien zijn. Ook wordt bekeken wat we in de zomer gaan doen, 
omdat de vakantie periode mogelijk voor velen een jaartje overgeslagen wordt.  
 
Be Safe en tot snel, 
Danny 

Bericht van de voorzitter– Vroeger bestaat niet meer. 
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Handige adressen 

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 

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  
 

Sponsoring 

Voorzitter: Erik van Rosengarten 

Leden: Monique Brugman, Cindy Boender, Kevin v 

Leeuwen, Danny Schipper. 

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

 

 

Wedstrijdsecretariaat jeugd en  

Aanspreekpunt DEF:  

Elza Burg 

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 
 

Aanspreekpunt ouders ABC:  

Romy van Hillo 

E-mail: romyvanhillo@gmail.com 
 

Wedstrijdsecretariaat senioren:  

Michelle de Vlaam 

E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl 

Telefoon: 06–17 30 01 35 

Aanspreekpunt Senioren: 

Marcel van Hengel  

E-mail: marcel.3@live.nl 

Telefoon: 06-11 31 69 13  
 

Trainers coördinator:           

Antonio vd Biezen 

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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Team E Selectie 

Heren 

Aiden 

Dames 

Kayleigh 

Fenna 

Micah 

Defnenaz 

Deylucia 

Beray 

Emmellie 

Evora 

Chelsea 

Phoebe 

Harley 

Umeyr 

Zoë 

Uitslagen 
 
Programma 
 

 

Binnen deze groep zal er tijdens de voorbereiding geselecteerd worden welke kinderen in 

de E1 & E2 komen.  

Voor vragen wat betreft de indeling E en D kan er contact opgenomen worden met Elza 

Burg (contactpersoon ED) M: 0613231720 of E: elzamarco.burg@gmail.com  

Coach: Chantal, Eline, Troy 

Shelly, Lucino 
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Team D1 

Heren 

Owen  

Alain 

Thomas 

Amir 

Mike  

 

Dames 

Gwen 

Jada 

Ninon 

Ines 

Imaan 

Sevanur 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Coach: Daphne, Kevin, Davey 

Voor vragen wat betreft de indeling E en D kan er contact opgenomen worden met Elza 

Burg (contactpersoon ED) M: 0613231720 of E: elzamarco.burg@gmail.com  
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Team C1 

Heren 

Berat 

Milan 

Sinan 

 

 

 

 

 

Dames 

Daphne 

Mayra 

Merel 

Evi 

Bernice 

Eyah 

Melike 

 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Coach: Joyce, Julia 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Romy Natalya van Hillo email 

romyvanhillo@gmail.com  
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Team B1 

Heren 

Curtis 

Issa 

Sam 

Max 

Rowan 

Jurgen 

Dames 

Hazal 

Berfin 

Khianna 

Sanne 

Kyllian 

 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Coach: Winni, Dennis 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Romy Natalya van Hillo email 

romyvanhillo@gmail.com  

Steun OZC, en bestel via de link bij Bol.com! 
 

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=


Clubblad OZC   8 

 

 

Heren 

Jay 

Thom 

Erik 

Mik 

Frank 

Stevie 

 

 

Rinse 

Jaimy 

Felix 

Jeffrey 

Wysem 

 

 

Dames 

Ginny-liv 

Nyssa 

Elena 

Isabel 

Yaelle 

Thalitha 

 

 

Luthainy 

Eva 

Nikkie 

Yarah 

Nikki 

Aislinn 

Ceyda 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Team A Selectie 
Coach: Peter, Jordi 

Binnen deze groep zal er tijdens de voorbereiding geselecteerd worden welke kinderen in 

de A1 & A2 komen.  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Romy Natalya van Hillo email 

romyvanhillo@gmail.com  
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Selectie 1  

Uitslagen 
 
Programma 
 

Dames 

Julia 

Tirza 

Zenne 

Tamara 

Karina 

Joyce 

Heren 

Boyd 

Chris 

Troy 

MitchelG 

Justin 

Thijs 

Coach:  

Voor vragen wat betreft de indeling kan er contact opgenomen worden met Chaminda auf 

der Haide E: chaminda.ozc@outlook.com en/of Yvonne Sap E: yhj.sap@sap-beheer.com  

Aanspreekpunt Senioren: 

Marcel van Hengel M: 0611316913 of Email marcel.3@live.nl 

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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 Team 2 

Heren 

Kevin v L 

Kevin S 

Chaminda 

Mitchel 

Bennie 

Dwight 

Nolan 

 

Dames 

Chantal 

Iris 

Eline 

Daphne 

Lisa 

Laura 

 

 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Coach:  

Voor vragen wat betreft de indeling kan er contact opgenomen worden met Chaminda auf 

der Haide E: chaminda.ozc@outlook.com en/of Yvonne Sap E: yhj.sap@sap-beheer.com  

Aanspreekpunt Senioren: 

Marcel van Hengel M: 0611316913 of Email marcel.3@live.nl 
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Team 3 

Heren 

Lucino 

Luuk 

Davey 

Rutger 

Hamaad 

Matthies 

 

Dames 

Isabella 

Mellissa 

Charlotte 

Sheriesha 

Shelby 

Rachel 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Coach: Erik 

Voor vragen wat betreft de indeling kan er contact opgenomen worden met Chaminda auf 

der Haide E: chaminda.ozc@outlook.com en/of Yvonne Sap E: yhj.sap@sap-beheer.com  

Aanspreekpunt Senioren: 

Marcel van Hengel M: 0611316913 of Email marcel.3@live.nl 
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 Puzzel pagina 

Mail je antwoord vóór 25 juni door naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl . 

Onder alle goede inzendingen verloten we een ‘Snackie’ van Tupperware©  

In Disney© uitvoering met handige drinkfles twv €13,50. Deze prijs is ter  

Beschikking gesteld door Sevim Aksoy-Atakli, Consulente Tupperware©. 

PRIJSPUZZEL OZC Rotterdam  

               LOS DE PUZZEL OP EN  

       VUL DE ZIN IN.  

 AANVALLEN 
AANVOERDER 
ASPIRANTEN 
BAL 
CLUB 
COACH 
COMPETITIE 
DOORLOOPBAL 
JUNIOREN 
KAMPIOEN 
KANGOEROES 
KLEEDKAMER 
KORF 
KORFBALLERS 
OPGELOST 
PUPILLEN 
ROTTERDAM 
SCHEIDSRECHTER 

SCHIETEN 
SENIOREN 
SPONSORS 
SPORTHAL 
STRAFWORP 
TEGENSTANDER 
TRAINEN 
VELD 
VERDEDIGEN 
VERENIGING 
WESTRIJD 
ZAAL 
ZEBRA 
 

OZC Rebus 

mailto:prsponsor@ozc-rotterdam.nl
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Kleurplaat  
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https://www.kunsthandel-van-driel.nl/
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Op donderdag 7 mei was het dan zover, we mogen weer trainen, weliswaar met een aan-

tal restricties, maar we zijn blij om de kinderen weer te mogen ontvangen op de club. 

De kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5m afstand te bewaren, en kun-

nen dus “normaal” trainen, het moeilijke is enkel dat we als trainers zijnde de kids op 

afstand” instructies moeten geven. Voor de kids ( en volwasse-

nen) is de uitdaging wat groter, deze groep moet onderling OOK 

1,5m afstand houden, wat dus het spel element van korfbal ern-

stig belemmerd, maar gelukkig hebben we hele creatieve trainers 

die hier heel goed mee om kunnen gaan. Ook zijn de mensen die 

geen training geven maar de kids opvangen, ouders begeleiden 

enz. ook goed zichtbaar, mede door de hesjes die we voor een 

deel gesponsord hebben gekregen van “Domino’s Pizza”. 

Corona proof trainen. 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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Agenda 

− Wij zijn ook altijd op zoek 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 of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of andere goe-

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

Vraag en aanbod 

− 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; 

− De prijzen hiervoor rechtsonder op de advertenties staan; 

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

rust een kijkje op www.ozc-rotterdam.nl; 

− Er op de Facebook pagina en YouTube van Korfbalfit hele leuke trainingen staan om fit te blijven in 

deze Corona tijd (en de aankomende vakantie); 

− Je de kleurplaat uit dit boekje natuurlijk mee kan nemen naar de 

training zodat we hem op kunnen hangen. Dat vindt Ozzy ook leuk. 

− Dat we een nieuwe bezorger hadden, bij de vorige editie, deze ging een 

boekje naar oma brengen. 

Wist u dat! 

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

Vanwege Corona is er nog geen nieuwe agenda beschikbaar. 
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Bericht van de TC 
Update van de TC 
 

Inmiddels zijn alle trainingen voor alle leeftijdsgroepen gestart. De trainingen verlopen soe-

pel en ook alle regels worden nageleefd. Bedankt ouders voor het naleven van de richtlij-

nen, spelers voor de goede opkomst, trainers en alle andere vrijwilligers die iedere dinsdag, 

donderdag en zaterdag zorgen voor veilige en leerzame trainingen. Dit is iets om trots op 

te zijn! 
 

Naast het oppakken van de trainingen heeft de TC ook een compleet team voor aanko-

mend seizoen klaarstaan. Zo kunnen we bekend maken dat Antonio van der Biezen onze 

nieuwe trainingscoördinator zal zijn, Romy van Hillo het ABC aanspreekpunt zal zijn, Elza 

Burg neemt de DEF voor haar rekening en Marcel van Hengel kunnen jullie benaderen voor 

de senioren. We zijn druk bezig om foto’s bij de namen te plaatsen op de website zodat 

iedereen goed weet bij wie hij/zij terecht kan.  
 

Daarnaast houdt de TC zich achter de schermen druk bezig met het vinden van een ge-

schikte hoofdtrainer/coach voor ons eerste en de overige teams waar nog gaten zitten. 
 

Verder willen we jullie op het hart drukken de protocollen met regelmaat door te blijven 

lezen zodat deze manier van trainen in stand kan blijven tot de richtlijnen versoepeld wor-

den. 
 

We zijn erg blij om te zien dat het OZC leven weer een klein beetje opgepakt kan worden, 

en dat onze jeugd en onze senioren weer met plezier kunnen sporten met elkaar. Ook voor 

ons is het spannend, maar naast de spanning mogen en kunnen we zeker trots zijn op een 

ieder die zich momenteel bezig houdt met OZC.  
 

Romy van Hillo, TC 

Antwoorden puzzel 

Antwoord rebus : Op naar volgend seizoen, dan gaan we weer korfballen! 

Antwoorden puzzel vorige editie 

Het antwoord van de prijspuzzel van de editie van Mei was : SCHILDKLIER 

Met de winnaar van de lunch box nemen we middels mail contact op.  
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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OZC Darts 
Ben 

Bennie 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Johan 

Remco 

Uitslagen 
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 vrijwilli-
ger, bij onze club OZC. Via een poll op de Instagram kunnen jullie je keuze kenbaar maken. 
 

Deze maand hebben jullie gekozen voor BOYD IJZELENBERG 

 

Boyd is niet meer weg te denken van de club. Hij is ooit als kleine jongen begon-

nen met korfballen bij onze club en nooit meer weggegaan. Hij is als het ware 

opgegroeid op onze club mede omdat zijn zus (Joyce) en broer (Sean) er ook 

spelen. Hij is speelt in de selectie en doet verschrikkelijk veel voor de club. Hij zit 

in het bestuur voor algemene zaken. Ook heeft hij de kantine commissie opge-

richt en zorgt hij voor de bardienst schema’s. 

 

In de Corona tijd heeft hij ook nog eens extra tijd gestoken in onze club. Zo 

heeft hij samen met anderen de diverse materiaal hokken opgeruimd, de bestuurskamer opgeruimd en 

voorzien van een nieuw likje verf. Hij is ook van de partij als Corona coördinator op trainingsdagen. 

 

Dit is nog maar een kleine greep van wat hij allemaal doet op de club en dit allemaal naast zijn baan bij 

de marechaussee. 

Al met al zijn wij als club erg blij met een vrijwilliger als Boyd. We hopen hem nog lang als vrijwilliger bij 

ons te houden. 

 

Wie wil jij nomineren voor vrijwilliger van de maand? Stuur voor 25 aug je nominatie met 
motivatie naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

Bericht van de Sponsorcommissie  

Er is een gloednieuwe sponsor Brochure, met sponsormogelijkheden voor onze vereniging. 

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

zelf iets te kiezen wat er gesponsord kan worden.  

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

Volgende editie 

De volgende editie komt in de eerste week van september uit.. 

 

Stuur je leukste korfbalmomenten van jouw vakantie periode op naar  

prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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Onder de paal met…...EXTRA 
Wat is je naam en wat kun je over jezelf vertellen? 
Ik ben Thom de Haan, 15 jaar en ik woon in Rotterdam. Mijn op-

leiding volg ik op STC Waalhaven. Ik hou van sporten en winnen. Ik 

korfbal al sinds ik 7 jaar oud ben. Ik ben begonnen bij korfbalvere-

niging Sperwers toen ik 13 jaar oud was ben ik overgestapt naar 

OZC. In 2017 begon ik daar in de B2 en na één week werd ik 

overgeplaatst naar de B1, waar ik nu nog steeds speel. 

Hoe ben je bij OZC gekomen? 
Korfbalvereniging Sperwers had geen team meer voor mij dus ben 

daardoor, via Lucino Mud, bij OZC gekomen en in mijn sport sindsdien veel gegroeid. 

Waarom is je keus op OZC gevallen? 
Mijn keus viel op OZC omdat het destijds een goed team voor mij had. Het was ook, qua afstand, goed 

aan te fietsen en ik was bij mijn eerste training van Antonio van der Biezen gelijk verkocht. De sfeer 

voelde direct positief en ik had nog nooit een vereniging ervaren die beschikte over meerdere jeugdteams. 

Wat doe je graag in je vrije tijd? 
Fitness doe ik samen met broer en voetballen met vrienden. Ik hou ook van lekker koken voor mijn fami-

lie en vind feestjes en een lekker drankje doen met vrienden heel belangrijk. 

Vind jij jezelf een sterke speler en waarom? 
Qua korfbal ben ik lang genoeg voor de afvang en ben fysiek een sterke heer. Ik durf een duel in te gaan 

en ga er altijd 100% voor. 

Waar liggen, naar jouw eigen inzicht, je verbeterpunten? 
Ik ben heel druk in het veld en moet nog leren meer rust bij de bal te houden. Ik zou ook aan een beter 

schot willen werken en wat meer overzicht in het veld willen houden. 

Waar liggen jouw ambities bij OZC voor nu en in de verdere toekomst? 
Ik wil nog groeien bij OZC en meer leren qua mijn zwakke punten. Graag zou ik ooit nog de selectie wil-

len bereiken en ik ben zeker bereid om daar alles voor te geven wat ik heb. Ooit wil ik uitgroeien tot 

trainer/coach van een eigen jeugdteam omdat ik het een uitdaging vind om kinderen iets te leren. 

Heb je vaste rituelen voor een wedstrijd? 
Ja, ik heb wel een vast ritueel hahaha. Ik draag tijdens een wedstrijd altijd een onderbroek van Calvin 

Klein. Dat is omdat hij lekker zit en het misschien wel geluk zou kunnen brengen. 

Heeft de ‘Corona’ periode invloed gehad op jouw sport, conditie en prestaties? 
Ik ben in de afgelopen twee maanden qua conditie niet achteruit gegaan omdat ik wel in beweging ben 

gebleven door bijvoorbeeld hardlopen en Fitness. Ik probeer ook op mijn eten te letten. De ‘Corona’ perio-

de heeft daardoor niet veel invloed op mijn lichaam gehad. 

Is er nog iets wat je met ons zou willen delen? 
Ik vind OZC een leuke vereniging omdat het buiten korfbal ook nog leuke activiteiten organiseert zoals 

Kampioensfeestjes, Schutterstoernooi en niet te vergeten natuurlijk Paaskamp.  

Hierbij wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om mijn trainers/coaches Mark Potter en Peter 

van der Gun te bedanken, die met alle mogelijkheid en moeite het beste in mij en niet te vergeten mijn 

gehele team naar boven hebben proberen te halen. Ik denk dat ik voor mijn hele team mag spreken dat 

wij met z`n allen erg dankbaar zijn dat we jullie als trainers/ coaches mochten hebben. 
 

   Namens Thom de Haan (B1) 

                         “Hou ‘m hard, 

                                   Hou ‘m hoog! “ 
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De scheidsrechters van OZC 
 

Laat ik beginnen met iedereen te bedanken die het afgelopen seizoen een wedstrijd binnen of buiten de 

vereniging heeft gefloten. Jullie hebben er voor gezorgd dat elk team week in week uit kon spelen omdat 

jullie je tijd vrijgemaakt hebben. 

Dus, Boyd, Davey, Dennis, Dwight, Erik, Jordi, Justin, Marco, Melissa, Michael, Troy, Mitchell, Peter, 

Sean, Vinny, Bennie en Ben, super bedankt. Daarnaast zijn er mensen buiten de vaste krachten die een 

wedstrijd gefloten hebben waarvoor ik ze graag wil bedanken. 
 

Maar we moeten niet vergeten dat we ook trots moeten zijn op onze mensen die buiten de vereniging 

fluiten of beoordelen. Want daar hebben we er maar liefst zeven van die er samen voor zorgen dat we 

alle wedstrijden die OZC moet fluiten of beoordelen buiten de vereniging verzorgt worden. Omdat we er 

zoveel hebben betekent dit reëel dat we meestal op de helft van de zaalperiode we aan alle verplichtingen 

vanuit de bond hebben voldaan. Waardoor er ook nog wat binnen komt in de clubkas. Dus aan Vinny, 

Justin, Ron, Ben, Willem, Bennie en Marco nogmaals bedankt! 
 

Iedereen heeft vast het bord gezien wat het afgelopen zaalseizoen in de kantine heeft gestaan over hoe 

een scheidsrechter behandeld wil worden, ik ben blij om te zien dat dit over het algemeen goed geholpen 

heeft. 
 

De arbitrage commissie heeft woensdag 27 mei overleg gehad om te evalueren over vorig seizoen en 

vooruitgekeken naar volgend seizoen. Daaruit is gekomen dat we het volgend seizoen over het algemeen 

rooskleurig in zien maar dat we ook meer vaste scheidsrechters kunnen gebruiken. Dus wij zijn op zoek 

naar nieuwe scheidsrechters die wel een keer willen proberen om een E-jeugd wedstrijd willen fluiten. Bij 

deze wedstrijd zal iemand aanwezig zijn om jou tips te geven hoe je het best kunt gaan staan om over-

zicht te houden wanneer er 8 kids om je heen staan. Lijkt dit je nou leuk tik Ben of Justin dan een keer 

aan op de training of stuur een appje. 
 

Dus als ik zo terugblik op vorig seizoen ben ik super tevreden over de gang van zaken en zie ik dat de 

scheidsrechters zaken goed op orde zijn op de vereniging. Dit moeten we doorzetten naar volgend jaar ik 

hierbij spreek ik de hoop uit om onze scheidsrechters poule te kunnen versterken met nieuwe fluitisten. 
 

De scheidsrechterscommissie 

Scheidsrechters  
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Onder de paal met…... 

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

Ik ben Daphne, 12 jaar, en zit al 4 jaar op korfbal. Nu zit ik in de 

C2. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Door mijn vader. Hij heeft in zijn jeugd bij ‘de Overkanters’ ge-

korfbald. Ik zei thuis dat ik korfbal wilde gaan doen en toen zei 

mijn vader: “Dan gaan we eerst kijken bij OZC, want daar heb ik 

vroeger bij gespeeld”. 

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

Ik zat eerst op judo, maar het leuk mij leuker om een teamsport te gaan doen. Op school 

had ik, tijdens de gym, al eens een proefles gehad en daarom leek korfbal mij wel leuk. 

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

Doordeweeks doe ik mijn school en in het weekend spreek ik af met vrienden. 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Aanvallen vind ik leuker, maar verdedigen ben ik beter in. 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Sprinten is niet mijn ding en moet eigenlijk beter trainen op scoren. Tijdens de training 

gaat dit me vaak makkelijker af dan tijdens de wedstrijd. Ik doe mijn best!! 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Nee, eigenlijk niet…. 

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

Ooit zou ik wel in het eerste team willen spelen, maar plezier houden met mijn korfbal-

vrienden is voor mij óók heel belangrijk. 


