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 10(0) jaar. 

 

Het voordeel van een voorwoord als voorzittert, zoals ik wel eens nageroepen wordt, is dat 

je in de mogelijkheid wordt gesteld om te verwoorden wat speelt binnen de vereniging, 

welke initiatieven er worden ontplooid, eerste aanspreekpunt bent namens het bestuur, en 

de laatste bent waar een probleem wordt voorgelegd waar een ander niet uitkomt. De 

welbekende opmerking jij/jullie zijn toch het bestuur en moeten daar iets mee doen of van 

vinden, is dan ook snel geboren. Met dit voorwoord probeer ik kort te verwoorden welke 

uitdagingen, zorg en vraagstukken er spelen binnen de vereniging en een persoonlijke noot. 
 

Even kort een update wat er speelt op het moment. 

De accommodatie onder leiding van Boyd en natuurlijk andere vrijwilligers ondergaat op 

het moment een heuse transformatie. Met flinke verbouwingen, aanpassingen en verfwerk 

wordt er hard gewerkt aan een opgeruimd en aangepast OZC accommodatie. Als we star-

ten zijn we er klaar voor. Ook de PR & Sponsorcommissie is hard bezig en laat zich gelden 

zowel op papier als digitaal. Diverse initiatieven zijn en worden uitgewerkt door de com-

missieleden onder de bezielende leiding van Erik. De TC ondergaat op het moment van 

schrijven een flinke transformatie qua bezetting en is bezig met plannen om “trainingen” 

weer op te starten onder de gestelde regels en voorwaarden welke instanties hebben opge-

steld.  
 

Zorg en belangrijke vraagstukken. 

We merken dat de drempel op het moment laag ligt en de huidige situatie zich leent om te 

overwegen eens iets anders te doen als korfballen of nog erger over de schutting te kijken 

naar een andere vereniging. Het vormen van het aantal en samenstellen van teams is haast 

onmogelijk door diverse opzeggingen of opzeggingen uit onverwachte hoek of de bekende 

opzegging, ik zeg op en kijk wel volgend seizoen of er een team is of zoiets. Absoluut on-

wenselijk natuurlijk als we met een goede voorbereiding willen starten voor het volgend 

seizoen.  Dit in combinatie met het uitblijven van inkomsten, waarschijnlijk de rest van het 

jaar. En natuurlijk het 100 jarig bestaan die we graag willen vieren wordt het er allemaal 

niet makkelijker op.   
 

Het grootste vraagstuk ligt voor ons als bestuur en voor mij als voorzitter op dit moment 

kijkend naar de komende twee jaar. Gezien de huidige situatie in de breedste zin 

(financieel, aantal teams, leden, trainers, activiteiten, velden etc.) liggen er behoorlijke 

vraagstukken wat vraagt om keuzes en besluitvormingen waarbij achteraf bepaald kan 

worden of we hier goed aan hebben gedaan. Ook kan ik u melden dat Peter Potter zijn 

uitvoerende taken in samenspraak met het bestuur heeft beëindigd. Dit geldt ook voor Me-

lanie Tienhoven als TC lid. Bij deze bedankt voor alle inspanningen de afgelopen jaren. 

Bericht van de voorzitter 
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Nog een aantal maanden en dan loopt mijn 4e termijn (8 jaar) als voorzittert af en moe-

ten de leden via de ALV een voorzitter kiezen. Gezien de beperkingen van samenkomen 

zijn we bezig om hier een digitale invulling aan te geven welke binnen de lijnen vallen van 

de richtlijnen. 

Voordat ik allerlei vragen krijg of ik herkiesbaar bent als voorzitter van OZC kan ik u mel-

den dat ik heb besloten om mij herkiesbaar te stellen voor een 5e termijn als voorzitter 

van OZC om de 10 jaar vol te maken. Helaas lukt het niet om bijeen te komen om met 

elkaar in gesprek te gaan, maar als dat was geweest had ik het volgende medegedeeld dat 

Ik mij verkiesbaar stelt onder bepaalde “voorwaarden”, aandachtspunten en wensen te 

weten: 

We zijn niet gestopt, maar we gaan een “nieuwe” start maken bij OZC. 

De inzet en de bereidheid om iets voor de vereniging te doen moet omhoog. 

De senioren moeten zich meer in gaan zetten bij en voor de jeugd. 

Meer vrijwilligers met de juiste capaciteiten om cruciale functies in te vullen.  

De vrijblijvendheid is voorbij, er zal correctief opgetreden worden. 

Een ieder moet kansen herkennen en eventueel pro actief zijn. Je bent immers am-

bassadeur van OZC. 

En de belangrijkste eis, we gaan plezier beleven in, naast en rondom het veld ☺ 
 

Je heb altijd wel even wat periodes dat even je hoofd vol zit met van alles en nog wat en 

bij je zelf denkt dat kan ik er even niet bij hebben. Het is dan altijd even lekker om je 

“stem” te laten horen ook al is het digitaal of op papier als deze uitkomt in de LDL. Je 

hebt de mogelijkheid om even zaken van je af te schrijven in de hoop dat het wordt opge-

pakt en dat vervolgens weer energie geeft. Ik en wij als bestuur kunnen het niet alleen en 

alleen samen kunnen we leuke, ontspannen en sportieve tijden beleven.  
 

Ik heb de huidige stand van zaken, mijn zorg en vraagstukken, de ALV, mijn 

“voorwaarden” en aandachtspunten en mijn stem laten horen. En wil mijn voorwoord 

hierbij afsluiten met de boodschap of beter gezegd een oproep om de 

handdoek op te pakken en de vereniging verder te helpen. Er zijn ge-

noeg kansen en mogelijkheden en die beren op de 

weg………………………………….. We gaan het niet moeilijker maken als dat 

het is, we gaan er gewoon mee dealen en oplossen. 
 

Be Safe en tot snel, 

Danny 

Bericht van de voorzitter 
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Van uitstel komt geen afstel! 

Helaas hebben we moeten vaststellen dat we het gehele feestjaar van ons prachtige 100-

jarige bestaan moet uitstellen naar 2021. Uiteraard betekent dit geen afstel, we zullen er 

alles aan doen de geplande activiteiten van dit jaar in ongeveer dezelfde periode in 2021 te 

plannen.  

Dit besluit heeft de commissie 100-jaar samen met het bestuur genomen en is voortgeko-

men uit de onzekerheid die bij iedere activiteit speelt. Het is een ontzettend lastige tijd om 

per activiteit af te wachten of deze wel of niet door kan gaan. 19 september is nog ver weg 

en is gepland na de deadline van het rijk van 1 september m.b.t. evenementen. Echter ver-

wachten we niet dat na 1 september alles weer mag draaien als voorheen. Mede door de 

onzekerheid over onze grootste activiteit (de grote reünie van 19 september) hebben we 

besloten het heft in eigen hand te nemen en het met een compleet jaar te verschuiven. 

Wij proberen het positief in te zien; door een nog langere tot ons feestjaar, kunnen wij nog 

meer oud-leden bereiken. In het kader van 100 jaar OZC is het motto: hoe meer leden , 

hoe meer vreugd. Daarnaast missen we elkaar en door deze rare tijd wordt het gemis van 

sociale contacten met de maand groter. De piek van vreugde in sociale zin wordt dus alleen 

maar groter.  

De focus van de commissie ligt momenteel op de aankleding van de accommodatie. We wil-

len dat iedereen 100 jaar kan ervaren door de kantine in te richten als 1 groot museum. 

Zodra we weer naar ons plekje mogen aan de enk 190 kunnen jullie allemaal het OZC-

museum komen bewonderen.  

Een oproep aan iedereen die dit leest:  

Neem contact op met je contacten uit jouw generatie, 

laat ze weten dat we 100 jaar bestaan en er allerlei acti-

viteiten eraan komen volgend jaar, verwijs ze naar de 

facebookpagina: “100 jaar OZC”. Iedereen kan zich in-

schrijven voor de nieuwsbrief door te mailen naar: 

100jaarOZC@gmail.com en via het contactformulier van 

de website.  

Voor nu, gegroet en blijf gezond! 

 

Namens de 100-jaar commissie, 

Vinny Potter 

OZC 100 jaar 

mailto:100jaarOZC@gmail.com
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

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. 

Email: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

Wedstrijdsecretariaat jeugd 

Aanspreekpunt ouders D, E en F: 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:  

Romy van Hillo 

email: romyvanhillo@gmail.com 
 
Trainers coordinator:  

Antonio vd Biezen 

email: advdbiezen@gmail.com 
 
Voorzitter TC:  

Chaminda auf der Heide  

email: chaminda_heide@hotmail.nl 

Handige adressen 

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 E2 

Dames 

Kayleigh 

Micah 

Fenna 

Defnenaz 

Uitslagen 
7 sep OZC E2 KOAG E1  1 - 7  
14 sep Nieuwerkerk E8 OZC E2  9 - 1  
21 sep Korbis E3 OZC E2  19 - 0  
28 sep OZC E2 Korbis E3  2 - 5  
5 okt KOAG E1 OZC E2  9 - 2  
12 okt OZC E2 Nieuwerkerk E8  2 - 10  
 
Programma 
 

 

Team E1 

Heren 

Mike 

Amir 

Thomas 

 

Dames 

Isa 

Gwen 

Uitslagen 
7 sep OZC E1 Nieuwerkerk E5  12 - 0  
14 sep IJsselvogels E2 OZC E1  1 - 7 
21 sep Maassluis E4 OZC E1  1 - 30  
28 sep OZC E1 Maassluis E4  16 - 2  
5 okt Nieuwerkerk E5 OZC E1  1 - 9  
12 okt OZC E1 IJsselvogels E2  13 - 2  
 
Programma 
 

Hallo allemaal wij zijn de E1, we waren dit seizoen 
allemaal nieuw bij elkaar en moesten erg wennen 
aan elkaar. 
Maar toch ging het vanaf de eerste veld wedstrijd 
erg goed, die wonnen we, ondanks dat we onze 
taakjes in het veld niet altijd even goed uitvoerden, 
zodat Joyce en Troy regelmatig met hun handen 
in het haar stonden. De volgende wedstrijden gin-
gen ook allemaal erg goed, zo goed dat we ze alle-
maal hebben gewonnen, sommige zelfs met hele 
hoge cijfers. 
We werden dan ook kampioen, en dat hebben we 

uitbundig gevierd op de kampioenen huldiging in 
de kantine.  
Voor het zaal seizoen, wisten we al dat we het 
moeilijker gingen krijgen, de tegenstanders waren 
sterker, veeeeel sterker, als ons, en daar hebben we 
jammer genoeg ook alles verloren, maar toch heb-
ben we dit seizoen veel geleerd, en hebben ook een 
hoop plezier gehad, jammer dat we het seizoen 
niet hebben kunnen afsluiten, dus hopelijk allemaal 
tot volgend seizoen. 
  

Groetjes Gwen, Isa, Thomas, Mike en Amir 

Hoi, 

Deze keer willen we graag iemand in het   zetten! 

Kayleigh was 17 april jarig en graag willen we 

haar feliciteren!! Kayleigh mist haar team heel erg 

en hoopt binnenkort dan ook haar verjaardag met 

haar team te kunnen vieren!! 

Coach: Troy en Joyce 

Coach: Gea en Trisha 
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Team F1 

Heren 

Aiden 

Jaden 

 

 

 

Dames 

Beray 

Deylucia 

Evora 

Emmely 

Uitslagen 
14 sep OZC F1 DeetosSnel F1  3 - 4  
21 sep Korbatjo F1 OZC F1  12 - 7 
28 sep Nieuwerkerk F2 OZC F1  13 - 8  
5 okt OZC F1 Sporting Delta F1  5 - 2  
12 okt Oranje Wit (D) F2 OZC F1  6 - 2  
19 okt OZC F1 IJsselvogels F1  5 - 6  
 
Programma 
 

Coach: Zenne, Kyara , Melanie 

Team D2 

Heren 

Sinan 

 

Dames 

Jada 

Eyah 

Kaya 

Sevdanur 

Evi 

Ines 

Ninon 

Melike 

Iman 

Lina 

 

 

Uitslagen 
7 sep Nieuwerkerk D5 OZC D2  1 - 7  
14 sep OZC D2 Gemini D1  8 - 9  
21 sep OZC D2 Vridnsch.(B) D1  2 - 14  
28 sep Vrindsch(B) D1 OZC D2  16 - 2  
5 okt OZC D2 Nieuwerkerk D5  8 - 4 
12 okt Gemini D1 OZC D2  10 - 4  
 
Programma 
 

Team D1 

Heren 

Berat 

Milan 

Justin 

Owen  

Alain  

Dames 

Britt 

Senna 

Bilgi 

Bernice 

Merel 

Uitslagen 
7 sep OZC D1 Twist D1  6 - 6  
14 sep Nieuwerkerk D3 OZC D1  4 - 5  
21 sep KOAG D1 OZC D1  3 - 9  
28 sep OZC D1 KOAG D1  9 - 5  
5 okt Twist D1 OZC D1  6 - 6  
12 okt OZC D1 Nieuwerkerk D3  8 - 2  
 
Programma 
 

Coach: Julia, en Antonio 

Coach: Jay en Davy 
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Team C2 

Heren 

Vinchenzo 

Curtis 

Issa 

Jurgen 

Dames 

Khianna 

Yarah 

Ceyda 

Daphne 

Nikkie 

Kyllian 

Mayra 

 

Uitslagen 
7 sep KOAG C2 OZC C2 5 - 4  
14 sep OZC C2 Valto C3   4 - 7  
21 sep RWA C2 OZC C2   8 - 6  
8 sep OZC C2 Olympia (S) C2  11 - 3  
5 okt OZC C2 Nieuwerkerk C3  7 - 4  
19 okt Twist C1 OZC C2  7 - 7 
 
Programma 
 

Leuke herinnering van team C2: 

 

Op 15 februari 2020 mochten jullie samen oplo-

pen met 'Het Vlaggenschip' van OZC. 

Vooraf het oplopen nog even gezellig kletsen met 

elkaar. Toch spannend, ondanks dat jullie zelf al zo 

groot zijn, samen oplopen met jullie 'grote voor-

beelden. 

Nog even een paar korte gedachten die door jullie 

bolletjes schieten: 

− Zit mijn haar goed? 

− Met wie mag ik zo dadelijk oplopen? 

− Sta ik zo goed op de foto? 

− Nu moet ik mijn 

mooiste smile opzet-

ten 

 

KLIK...pff foto is klaar  

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 C1 

Heren 

Valerio 

Sam 

Max 

Rowan  

 

Dames 

Helin 

Hazal 

Berfin 

Indy 

Sanne 

Uitslagen 
7 sep Korbis C2 OZC C1 5 - 3  
14 sep OZC C1 IJsselvogels C2  10 - 8  
21 sep Olympia (S) C1 OZC C1  9 - 6  
28 sep OZC C1 Olympia (S) C1  3 - 5  
5 okt OZC C1 Korbis C2  9 - 8  
12 okt IJsselvogels C2 OZC C1  4 - 3  
 
Programma 
 

 

Coach: Winni en Dennis 

Team B2 

Heren 

Jamie 

Felix 

Stevie 

Rinse 

Dames 

Lutshainy 

Talitha 

Yaelle 

Nikki 

Eva 

Aislinn 

 

 

Uitslagen 
7 sep OZC B2 Excelsior (D) B1  6 - 10  
14 sep Fort/Delta L. B3 OZC B2 14 - 9  
28 sep ONDO (G) B2 OZC B2  7 - 6  
24 sep OZC B2 ONDO (G) B2  7 - 17  
5 okt Excelsior (D) B1 OZC B2  8 - 5  
12 okt OZC B2 Fort/Delta L. B3  7 - 13  
 
Programma 
 

Team A1 

Heren 

Jeffrey 

Davey 

Rutger 

Hamaad 

Wysem 

Dames 

Kassandra 

Shelby 

Frouke 

Lotte 

Isabella 

Tynke 

Rachel 

Uitslagen 
7 sep Vitesse (Ba) A3 OZC A1 14 - 4  
14 sep OZC A1 Eureka A1  4 - 6  
21 sep OZC A1 RWA A2   6 - 9  
1 okt RWA A2 OZC A1   9 - 9  
8 okt OZC A1 Vitesse (Ba) A3  2 - 2  
19 okt Eureka A1 OZC A1  8 - 8  
 
Programma 
 

Coach: Dwight en Daphne 

Coach: Jordi 
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Heren 

Jay 

Thom 

Erik 

Mik 

Frank 

Dames 

Ginny 

Nyssa 

Elena 

Isabel 

Uitslagen 
7 sep OZC B1 Sporting Delta B1 13 - 15  
10 sep IJsselvogels B1 OZC B1  12 - 14  
14 sep Maassluis B1 OZC B1  20 - 16  
21 sep OZC B1 KCR B1   15 - 11  
24 sep OZC B1 DeetosSnel B1  7 - 14  
28 sep KCR B1 OZC B1   7 - 12  
5 okt Sporting Delta B1 OZC B1 10 - 13  
12 okt OZC B1 Maassluis B1  17 – 13 
 
Programma 
 

Beste spelers, coaches en andere aanwezigen, 
 
Voor de zomer hadden Marc en Peter een droom 
Eerste klasse spelen, dat kan toch gewoon. 
Wat kinderen uit de A, en ook wat uit de B. 
En dan selecteren met ook de C. 
Dan ontstaat er een team, joh, dat houd je niet 
meer in toom. 
 

En zie hier, ze kregen het voor elkaar die heren! 
Wat hebben zij deze groep veel kunnen leren: 
Schijnbewegingen, spelinzicht, voor verdedigen en 
balans 
en met een hogere handelingssnelheid creëer je echt 
sneller een kans 
Marc en Peter gingen zelf het kampioenschap bege-
ren. 
 

En met Nyssa in het korfbalveld,  
die haar teamgenoten met overtuiging en krachtig 
vertelt  
 waar op te letten of waar te staan   
-“Laat die bal rondgaan!”- 
staan ze ook meteen alle acht goed opgesteld. 
 

Zie je de paal staan? 
Daar is Isabel nooit ver vandaan. 
Dat geeft de B1 vertrouwen;  
met een goede vang kan je blijven bouwen. 
Zó hoort een dame in haar mannetje te staan! 
 

Van wie is dat afstandsschot geweest? 
Wie viert na haar score zo prachtig feest? 
Drie - een, ballen diep of diagonaal, 
het maakt niet uit, Elena scoort ze toch allemaal. 
het publiek geniet van haar feestje nog het meest.  
 

Ginny is de vierde dame van de B1 
echt geen benjamin, dat zie je meteen. 
Ze laat haar dame er zeker niet door,  
Nee, ze is haar veel liever een stapje voor. 
Ginny moet je koesteren, zo is er geen een.  
 

En zie de coaches roepen en gebaren 
naar vier jongens met blonde haren; 
Erik, Frank, Jay en Thom, wie?  Alle vier lang en 
fel. 
En scoren en verdedigen doen ze ook alle vier wel, 
Maar wie nou wie is, kan niemand verklaren. 
 

Donkerharige Mick is wel goed te onderscheiden 
en met zijn inzet ook niet te vermijden 
Gaan met die banaan!  
zo zorgt ook Mick dat jullie steeds weer voor staan. 
Fijn om het publiek zo te verblijden. 
 

Zonder spelers op de bank, geen spel. 
Eva, Luciani en Rinze begrijpen dat wonderwel. 
Hun trouwe inzet is veel waard, 
zelfs al bleven hun krachten vaak gespaard. 
Onze dank aan hen is uitermate groot, exceptionelle. 
  
De ouders vormen telkens weer een top-publiek 
Altijd positief, nooit dienen zij de scheids van repliek 
Ook de thuisblijvers krijgen elke score mee  
Braaf appt Claudia elk punt: 1, 2, 20 hoppakkee 
Vele scores en dus op de app een data-piek. 
 

dank 
 

 

Team B1 
Coach: Mark en Peter 
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Terugblik paaskamp 2019 

Een ode aan Andre Hazes 
 

In 2018 waren Davey, Chris, Jay, Troy en ik al een beetje begonnen met grapjes uithalen op paaskamp. 
Zo hadden we een waslijn gemaakt van onesies en hadden we door heel de dames kamer touw geknoopt.  
Dus dit jaar waren weer dingen van plan maar we wilde ons beter voorbereiden. Dus zijn we een paar 
dagen voor vertrek naar Koorn en Co op de Motorstraat gegaan om wat spullen te halen. Zo hadden we 
ook het grandioze idee om stinkbommen te halen. Na afgerekend te hebben moesten we bepalen wie ze 
mee naar huis zo nemen want we waren allemaal bang dat ze zouden afgaan in de tassen. 
Na een paar dagen was het dan eindelijk zo ver, goede vrijdag twaalf uur, we verterokken naar 
Doornspijk. Eenmaal aangekomen moesten we het eens worden wat we gingen doen met de stinkbommen. 
We hadden wel wat ideeën hadden maar 1 idee was het leukst, de stinkbommen midden in de nacht in de 
kamer van de dames gooien. We zouden nog even overleggen welke nacht we erop uit zouden gaan. 
De eerste nacht brak aan en we besloten ons gedeisd te houden omdat ze anders twee nachten zouden 
hebben om ons terug te pakken. 
Maar zaterdag nacht was het dan zo ver. We zetten een wekker rond een uurtje of 4 en zouden dan naar 
ze toe gaan. Het plan was om het zo stil mogelijk te doen. Dus naar de dames gaan en de stinkbommen 
gooien en voordat ze door hadden wat er gebeurde weer in ons bed liggen. 
Dat liep anders. De wekker ging en we hadden allen veel moeite om op te staan. We trokken onze schoe-
nen aan en gingen naar ze toe. We hadden min of meer besloten om de stinkbommen over de vloer te 
glijden voordat ze op iemands hoofd terecht zouden komen. Maar eenmaal aangekomen in het gebouw 
waar de dames sliepen hadden we zo veel adrenaline in ons lijf dat we dat allemaal vergeten waren dat 
we stinkbommen zouden glijden.  
We stonden voor de deur waarachter de dames sliepen en we bereidde onszelf voor. We sloegen op de 
stinkbommen en ze begonnen zichzelf op te blazen, opende de deur en gooiden ze naar binnen. Sloegen de 
deur dicht en renden naar ons bed. We lagen net in ons bed en we hoorde gekuch vanuit de dames kamer 
en we wisten dat het gelukt was.  
Maar toen hoorde we iemand heel hard aan komen lopen, onze deur sloeg open en daar stond Melanie. We 
wisten toen nog niet dat er twee stinkbommen op haar tas terecht waren gekomen. Melanie zei iets in de 
richting dat we ons borst nat mochten maken want onze straf zou niet mals zijn.  
Een paar uur later werd heel het kamp wakker en wij hadden ook nog een paar uurtjes slaap gepakt en 
toen we onze schoenen wilde aantrekken om naar de eetzaal te gaan waren die nergens te bekennen. Onze 
schoenen stonden namelijk buiten omdat ze erg stonken en anders heel de kamer zou gaan stinken.  
Wij hebben heel de dag lopen verzinnen wat onze straf zou kunnen zijn en we verwachtte het ergste zoals 
de toiletten schoonmaken of iets dergelijks. Toen kwam Peter naar ons toelopen en we wisten hoe laat het 
was want Peter verzon de straffen op het kamp dat jaar. We liepen mee en hoorde wat onze straf was, 
we moesten op een liedje van Andre Hazes een eigen songtekst schrijven en het met een Amsterdams 
accent opvoeren die avond.  
Dus we begonnen maar gelijk met schrijven en zo moeilijk was het eigenlijk niet. We kozen voor bloed, 
zweet en tranen en bedachten gelijk dat dat rijmde met: Mel, Zenne en Kyara. We schreven verder en 
kwamen met de volgende tekst: 

We zette de wekker, we zijn naar ze toe gegaan 
We lieten de bommen een voor een afgaan 
Twee bommen vonden de tas van Mel 
Huilen en kotsen deden ze wel 
Geroken aan de bommen, dit rook naar meer. 
 

Mel, Zenne en Kyara, die stonken er helemaal naar 
Mel, Zenne en Kyara, dag schoenen, dag schoenen, 
die waren weggehaald. 
 

We lagen warm in bed toen Mel kwam aangezet 
Thom de Haan was de grootste klikspaan 
Wij waren tevreden over hoe het is gegaan 
 

Als de prank voorbij is, niet denken dat het is ge-
daan. 
 
Mel, Zenne en Kyara, die stonken er helemaal naar 
Mel, Zenne en Kyara, dag pranks, dag pranks, we 
komen terug. 
 
Dit liedje hebben we die avond opgevoerd voor heel 
het kamp en na onze vertoning die avond kon ieder-
een er goed om lachen. 
 
-Justin Burg 
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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 Juni. 
stuur dan je bijdrage in voor 29 mei! 

Uitslagen 
7 sep OZC 1 NIO 1   22 - 17  
14 sep Ventura Sport 1 OZC 1  12 - 22  
21 sep OZC 1 ADO 1   11 - 13 
28 sep OZC 1 Conventus 1  14 - 13 
5 okt Gemini 1 OZC 1   12 - 19  
12 okt OZC 1 DSO (K) 1  16 - 12 
19 okt Nexus 1 OZC 1   12 - 14  
26 okt NIO 1 OZC 1   15 - 12  
 
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 

Uitslagen 
7 sep OZC 2 NIO 2   9 - 12  
14 sep Ventura Sport 2 OZC 2  8 - 12  
21 sep OZC 2 ADO 2   22 - 12  
28 sep. OZC 2 Conventus 2  13 - 12  
5 okt. Gemini 2 OZC 2   12 - 14  
12 okt OZC 2 KCR 4   12 - 19  
19 okt KCC 6 OZC 2   14 - 16  
26 okt NIO 2 OZC 2   8 - 12  
 
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 
Juni. 
Stuur dan je bijdrage in voor 29 mei! 

Uitslagen 
7 sep Albatros 5 OZC 3  15 - 21 
14 sep OZC 3 ODO 5   14 - 14 
21 sep Nieuwerkerk 4 OZC 3  18 - 3  
28 sep WION 4 OZC 3   14 - 6  
5 okt OZC 3 Sporting Delta 4  12 - 11 
12 okt Olympia (S) 3 OZC 3  9 - 10  
19 okt OZC 3 Kinderdijk 3  8 - 12 
26 okt OZC 3 Albatros 5  12 - 12 
 
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 
Juni. 
Stuur dan je bijdrage in voor 29 mei! 

Uitslagen 
7 sep OZC 4 't Capproen 2  7 - 16  
21 sep Thor (R) 2 OZC 4  13 - 8  
25 sep KCR 9 OZC 4   18 - 9  
5 okt 't Capproen 2 OZC 4  17 - 4  
8 okt OZC 4 Thor ®  2 2 - 12  
12 okt OZC 4 KCR 9   5 - 12  
 
Programma 
 

Coach: Erik 

Coach: Erik 
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 Puzzel pagina 

Woordzoeker = Prijspuzzel! 

Stuur je antwoord, VOOR 29 mei, op naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl, en 

maak kans op een Tupperware Lunch box t.w.v. € 8,50 

Ter beschikking gesteld door Sevim Aksoy-Atakli, Consulent van Tupperware. 

Overige antwoorden elders in dit blad. 
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Nog zo’n leuke actie op Insta  

Bingo spelen. 

Gelukkig misten een hoop spelers de 

“Gele kaart” 

Maar er was natuurlijk ook Bingo ☺ 

INSTA Bingo  
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 Kampioenen pagina 

Ondanks dat het seizoen niet is verlopen zoals we allemaal wilden, en dat we er geen passend slot van 

hebben kunnen maken, wil ik toch de kampioenen van het afgelopen seizoen feliciteren ☺☺ 

Tijdens het najaars veld seizoen zijn de volgende teams kampioen geworden: 

E1, heeft het veld seizoen met overtuiging gewonnen, ongeslagen en met 87 gescoorde punten en 

slechts 7 tegen doelpunten. 

D1, sleepte in hun poule ook een welverdiend kampioenschap binnen, het bleef tot het laatste moment 

spannend, en omdat hun directe tegenstander hun laatste wedstrijd verloor werden ze zelfs alleen 

kampioen 

B1, Ook dit team, wat elk seizoen een stapje hoger gaat presteren, is kampioen geworden, dit keer in 

de 1e klasse wedstrijdkorfbal, ondanks dat ze moeizaam begonnen met een verliespartij, hebben ze hun 

rug gerecht en toch een welverdiend kampioenschap in de wacht gesleept. 

Tijdens het zaal seizoen, zijn de standen ongeldig gemaakt, desondanks zijn voor ons de volgende teams 

toch kampioen geworden: 

B1, Ook hier sleepte dit team het kampioenschap binnen, ze stonden tot aan het schrappen van het 

zaal seizoen stijf boven aan, het is jammer dat ze hun “kampioenswedstrijd ”bij Nieuwekerk niet kon-

den verzilveren, maar met genoeg punten voorsprong, zijn ze toch tot kampioen uitgeroepen. 

A1, Dit team heeft ook het kampioenschap verdiend, stonden bovenaan, en hadden met goed spel, en 

veel inzet het kampioenschap dik verdiend. 

Hulde aan alle kampioenen en volgend seizoen gaan we weer knallen met zijn allen! 

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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Bericht van de TC 

Update van de TC 

 

Vanuit de TC zijn we druk bezig om aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de KNKV weer te 

gaan trainen. Er moeten nieuwe protocollen geschreven worden, en er komt meer bij kijken dan het 

reguliere trainen zoals wij dit allemaal kennen.  

 

Zo is dan ook besloten pas te gaan trainen zodra alles tot in de puntjes geregeld is. Wanneer we weer 

gaan trainen zul je horen door middel van een bericht in de appgroepen en vanuit de sociale kanalen.  

 

Buiten het Corona virus om is er binnen de TC veel gebeurd en veel besproken. 

 

Zoals een ieder heeft kunnen lezen stopt onze trainerscoördinator en tevens hoofdtrainer Peter Potter 

na het huidige seizoen. Dit alles is in goed overleg gegaan en wij willen namens de TC Peter en zijn 

vrouw Melanie enorm bedanken voor de inzet en werkzaamheden die zij hebben verricht voor de vereni-

ging.  

 

Daarnaast willen wij alle trainers, coaches, scheidsrechters en vrijwilligers bedanken voor hun inzet van 

het afgelopen seizoen.  

 

Als TC hebben wij een uitdaging om de teams in te delen voor volgend seizoen, het vinden van een nieu-

we hoofdtrainer/coach voor ons 1e en hoe vullen wij de trainingen in tijdens de coronatijd.  

 

Om positief te eindigen kunnen we ook melden dat de TC twee leden rijker is geworden. We mogen 

Antonio van der Biezen feliciteren met zijn functie als aanspreekpunt ABC en Romy van Hillo als aan-

spreekpunt DEF.  

 

Wij doen als TC ons best om de jeugd en senioren op juiste wijze draaiende te houden. Als het weer kan 

gaan wij er een mooi en sportief korfbalseizoen van maken. 

 

Sportieve groet, 

 

De TC 
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 Diverse projecten OZC 

− Zo zijn we druk bezig geweest met opruimen van de accommodatie, een aantal plekken te 
voorzien van een nieuw likje verf en gelijk alles opnieuw in delen. Zo is het sop hok helemaal 
aangepakt en opgeruimd. Is er de dag na de bekendmaking dat er geen wedstrijden meer kwa-
men, de bederfelijke spullen uit sporthal ‘de Enk’ gehaald, en is er in de kantine ook uitgezocht 
wat er geen datum meer heeft tot volgend seizoen, alle spullen die nu nog goed waren, maar 
we niet meer via de kantine konden verkopen, zijn aangeboden via Facebook bij de leden,. Hier 
is goed gehoor aan gegeven en we waren binnen mum van tijd van onze producten af. Op deze 
manier hebben we toch nog wat voor de club kunnen verkopen. Hiervoor nogmaals onze dank. 

− Ook wordt er achter de schermen, heel hard nagedacht om onze leden te blijven verbinden, en 
worden er steeds opnieuw challenges, quiz vragen, fitheid oefeningen online gegooid. Zo is er al 
een online-Pubquiz geweest, uit de hoed van Vinny, en is Romy heel hard bezig met een quiz op 
Insta. Vanuit de bond zijn er zelfs online-kangoeroe trainingen via YouTube. En zelfs de kamp-
films van de afgelopen 3 jaar zijn herhaald op YouTube. 

− Onze technische commissie is ook keihard bezig, om de teams voor volgend seizoen samen te 
stellen, zodat iedereen in een uitgebalanceerd team terecht gaat komen.  

− Ook wordt er nagedacht hoe we nieuwe leden kunnen aanwerven, nu we geen clinics op scholen 
enz. kunnen geven. 

− Onze penningmeester heeft het ook zwaar, en ziet zijn kas alleen maar leger en leger worden. 
Nu er geen wedstrijden zijn, zult u begrijpen dat we ook erg veel inkomsten mislopen.  Deson-
danks heeft hij wel een tegemoetkoming gepresenteerd, omdat er geen wedstrijden zijn kan er 
aan het einde van het seizoen een gedeelte van de contributie terug gevraagd worden. 

− Ozzy had ook een filmpje opgenomen, omdat hij jullie zo mist, maar ook omdat OZC geen 
inkomsten heeft, met een donatie knop waar hij jullie heeft gevraagd om hem en OZC te steu-
nen. 
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Kleurplaat  
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https://www.kunsthandel-van-driel.nl/
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Zoals vele van jullie hebben gezien, is er bericht gekomen van Ozzy, onze mascotte. 

Hij is helemaal alleen op het clubhuis, en mist iedereen verschrikkelijk. Maar hij is ook 

werkloos en heeft dus geen inkomen, daarom heeft hij jullie gevraagd om een donatie te 

doen, om hem door deze zware tijd te helpen. 

Het bedrag wat opgehaald is met deze actie is € 160,00. 

 

Ozzy is jullie hiervoor heel erg dankbaar, en hoop jullie allemaal snel weer te zien! 

Doneer actie Ozzy 

Antwoorden puzzels 

Antwoord Fruitpuzzel: appel=2, 1 tros bananen= 2, 1 kers = 3, antwoord is 20 
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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. 
 

Deze maand hebben jullie gekozen voor Romy. 
 

Deze duizendpoot is op vele manieren betrokken bij OZC, jullie kennen haar natuur-

lijk als coach van de C2, dat doet ze samen met haar partner Mitchel.  

Daarnaast is Romy ook heel nauw betrokken bij de social media van OZC, ze is een 

beheerder van onze Facebook en Instagram pagina, daar is ze erg bedreven in, ze 

plaatst daar regelmatig materiaal op om onze leden binding te laten houden met 

OZC, of om ze juist uit te dagen, door een leuke challenge erop te zetten,. Ook is ze betrokken geweest 

bij het maken van bericht van Ozzy. 

Maar wist je dat ze ook heel goed kan schrijven, en dan bedoel ik niet zoals jij en ik schrijven, maar echt 

schrijven ze heeft een blog gehad, waar leuke verhalen op verschenen, maar ze is ook degene geweest die 

vorig seizoen, de wedstrijd verslagen van ons eerste team verzorgde, waarin ze zo schreef dat het leek of 

je erbij geweest was. 
 

Romy, bedankt voor al je inzet, en hopen nog heel lang van jouw bijdrages te mogen genieten. 
 

Wie nomineer jij voor de vrijwilliger van de maand? Stuur je nominatie met reden waarom 
naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl, voor 25 mei. 

Bericht van de Sponsorcommissie  

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 

Ook willen wij de Huidige sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan onze club: 

Klaverblad   — Hoofdsponsor  
  
Korfbaltotaal   – Reclamebord 
Horenzon    – Reclamebord 
Domino’s   – Reclamebord 
Raaak    – Reclamebord 
 
Macron    - Kleding leverancier 
De Jong Relatiegeschenken - Website sponsor 
 

Lunchroom Atlantic - Trainingspakken B1 
Lunchroom Atlantic - Ingooishirts B1 
Bowman Chiropractie - Trainingspakken C1 
Bowman Chiropractie - Ingooishirts C1 
Hubo Lombardijen - Trainingspakken C2 
De Werkshop  - Ingooishirts C2 
 
Bol.com   - Partnerprogramma 

 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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Bezorging 1e Editie 
Bezorging 1e editie 

 

Op 28 mrt was het dan zover, de 1e editie van dit blad was klaar, door het corona virus, viel de 

verspreiding deels in het water, hetgeen wat wij voor ogen hadden, verspreiding op de club, ging niet 

door, vanwege de strenge maatregelen van de regering. 

Dus moesten we schakelen, want we wilden dit blad toch uitbrengen, zeker in de tijd dat we niet bij 

elkaar op de club mochten komen. 

Dus gingen Sanne en Thomas op pad, en hebben samen 120 boekjes bezorgd, bij het merendeel van 

de jeugdleden. Ze hebben een hoop leuke reacties gehad, en hebben het met plezier rondgebracht. 

Volgende editie 

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

gende editie vooruit blikken op volgend 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 mei naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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Sfeer impressie afgelopen activiteiten 

Na een week testen en proberen was het 4 april een 
zeer geslaagde avond. We hebben veel leuke reacties 
gehad over de uitvoering. Wellicht komt er een vol-
gende aan, afhangend van de nieuwe corona-
maatregelen. De quiz liep in het begin wat stroef, 
maar na wat kleine aanpassingen kon iedereen 
meedraaien. Voor de jury waren de bonusrondes het 
leukst, waarin de 23 teams een foto of filmpje 
moesten sturen.  
Bonusronde 1: maak een lekkere snack, winnaar: 
Danny Schipper, met een bevroren kip in vanille-
saus, gegarneerd met druiven en kruiden. 
Bonusronde 2: zing het Wilhelmus achterstevoren. 
Hoe meer achterstevoren hoe beter. Door een oplet-
tende jury werden er 3 teams gestraft met straf-

punten vanwege valsspelen. 
Bonusronde 3: verkleed jezelf alsof je naar de kerstborrel op je werk of school gaat. Een 
fantastische mengelmoes van pyjama's, jurkjes en pakken. 
Nadat we geschokt waren van de lage kennis over korfbal, trokken de meeste teams zich 
recht met de film- en muziekronde. Helaas was het lastig om muziek af te spelen, maar 
de oplossing lag voor de hand, door songteksten te raden.  
De uiteindelijke winnaar: huize IJzelenberg. 
Al met al een zeer geslaagde avond en hopelijk tot de volgende keer! 
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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. 

9 mei 19:30u  Online Pubquiz, 2e editie.  

Na het succes van de 1e editie, gaan we op 9 mei om 19:30u starten met de 2e editie, 

aanvang om 19:00u, nog niet op de club, maar lekker vanaf 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   

https://www.facebook.com/zaynskincare/


Clubblad OZC   28 

 

− 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 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 Online Pub quiz, heel veel leuke reacties zijn gekomen. 

− De KNKV 3 online kangoeroe trainingen heeft georganiseerd; 

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

deze Corona tijd (en de aan komende 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. 

Korfbal is een balsport dat gespeeld wordt met twee teams van elk vier 'dames' en vier 'heren', die ver-

deeld zijn over twee vakken van 20 bij 20 meter met in elk vak een paal met op 3,50 meter hoogte een 

korf zonder bodem. Dat is de algemene regel..., en daarop zijn vele uitzonderingen! De paal is lager bij de 

jeugd, het veld is kleiner bij de jeugd, het veld buiten is groter dan in de zaal, en de bal voor pupillen (F 

tot en met D) is kleiner. Bij de F en de E teams is het met maar 1 veld van 20 meter en spelen ze 4 

tegen 4. Een korfbal bal kan ook andere groottes hebben.  

Vijf kenmerken maken korfbal uniek: 

− Gemengde sport 

− Teamspel (onmogelijk om zonder hulp van medespelers tot scoren te komen) 

− Ruimte voor het individu (veel ruimte voor individuele acties) 

− Veelzijdigheid (er is geen specifieke taakverdeling in aanvallers, af vangers, verdedigers e.d.) 

− Allround sport (lenigheid, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen spelen allemaal een even belang-

rijke rol) 

Korfbal is de enige echte gemengde familiesport. Jongens en meisjes sporten vanaf jonge leeftijd met 

elkaar. Dat kan niet zonder gevolgen blijven: menig korfballer heeft zijn of haar partner gevonden op de 

korfbalclub en natuurlijk mag je ook je eigen team kiezen en voor ze juichen. 

Wist u dat! 

Over korfbal Deel2 
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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.nl t.a.v. Antonio van der Biezen 

Omschrijving: 
Binnen het gebied Pr en sponsering 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.   

Omschrijving: 
OZC wordt gezien als een sportplus 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 daar-
om extra belangrijk dat dit wel goed blijft verlopen en dat we hierin blijven investeren.  

Omschrijving: 
OZC is een club met een eigen clubhuis, kantine en diverse korfbalmateriaal. Deze accommodatie en di-
verse spullen moeten goed onderhouden worden. 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 ge-
sprekken met diverse vrijwilligers. 
Omschrijving: 

De kantine van OZC heeft vrijwilligers nodig die bereidt zijn om leden, niet-leden en andere partijen te 
voorzien van een hapje en een drankje.  

Functie Aantal Contactpersoon 

PR en sponsering   Erik v Rosengarten 

Web redacteur 1   

Web beheerder 1   

Fondsen en subsidies medewerker 1   

Algemene Zaken   Boyd IJzelenberg 

Materiaal beheerder 1   

Accommodatie beheerder 1   

Vrijwilligerscoördinatie 1   

Kantinezaken   Boyd IJzelenberg 

Zaterdag keukenpersoneel halve dag 2 of meer   

18.15-20.30 (Trainingsavonden) meerdere   

20.30-22.30 (trainingsavonden) meerdere   

Sportplus   Danny Schipper 

Sportplus team leider (commissie) 1   

Sportplus commissie lid 3   

Sportplus certificering. 1   

mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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Omschrijving: 
Onder deze functieomschrijving vallen verschillende taken van het coördineren van EHBO binnen onze club 
tot kledingbeheer en contacten met de BSO.  

Omschrijving: 
Het trainen en coachen is iets wat een lopend proces is en veel dankbare spelers en ouders oplevert. Niet 
zoveel affiniteit met trainen geven geen probleem er zijn genoeg taken die met korfbal te maken hebben 
maar niet per se kennis van de sport vereisen. 

Omschrijving: 
Het werven van nieuwe leden is ontzettend belangrijk om de club gezond te houden qua ledengroei. Door 
diverse activiteiten en evenementen werft OZC nieuwe leden die uiteindelijk weer andere potentiële leden 
meenemen. 
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 
 
 
Heb je interesse in een vacature, stuur een mail naar secretariaat@ozc-rotterdam.nl t.n.v. de 
desbetreffende contactpersoon. 

Ledenwerving   Elza Burg 

Trainer(s) voor de kweekvijver 2   

Trainer(s) voor de kangoeroes 2   

Actief lid (leden) voor de wervingscommissie 4   

Vacatures 

Overige taken   Danny Schipper 

Contact beheerder BSO 1   

Verenigingsmanager 1   

Kleding commissie 1   

Coördinatie EHBO 1   

VOG beheerder 1   

Korfbal gerelateerde taken   Danny Schipper 

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   

mailto:secrjeugd@ozc-rotterdam.nl
mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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Onder de paal met…... 

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

Ik ben Berat (12 jaar) en zit in D1. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Ik kreeg op school een flyer van korfbal (ozc) en wilde 

ik een keer mee doen. 

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

Omdat ik korfbal erg leuk vind. 

4) Wat doe je als je niet bij OZC bent (werk/school/

hobby’s)? 

Lekker in de tuin korfballen met muziek en verder leren voor school. 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Ik kan van heel ver schieten en raken en sta best wel sterk in mijn schoenen. 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Ik kan niet zo goed tegen onrechtvaardigheid tijdens de wedstrijden. 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Ik train vaak in de tuin of op mijn kamer voordat ik naar de wedstrijd ga. 

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

Ik wil HEEL GRAAG in team Orange spelen. 


