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Primaire zaken oppakken 
 

Het schrijven van een voorwoord neemt ongemerkt behoorlijk wat tijd in beslag, maar het heeft ook 

grote pluspunten. Indirect wordt je verplicht om even terug te blikken wat er is gebeurt en het mooie 

ervan is, dat je er niets meer aan kunt doen. Het is dan ook verrassend wat er allemaal in een maandje 

kan gebeuren. Het enige wat je er mee kan doen is lering trekken en doooorrrrrgaan.  

De corona maatregelen die zijn voorgesteld, opgevolgd en door het bestuur zijn aangescherpt heeft een 

grote “weerslag” op het functioneren als vereniging, maar op één of andere manier brengt dit toch ook 

weer samen. De digitale overleggen blijkt een uitkomst te zijn en verassend efficiënt. Het acteren van de 

nieuwe TC met een fris elan geeft veel rust en vertrouwen. De trainers hebben haar/zijn draai gevonden 

en kunnen rustig werken aan plezier en prestaties op het veld. De ZomerzOnaCtie heeft toch een aantal 

leden opgeleverd, en zowel de kweekvijver als de kangoeroes zijn uitermate goed bezet met als gevolg 

een nieuw beginnend F-team in de zaal. De PR & Sponsorcommissie is uit de startblokken geschoten 

met een behoorlijk aantal sponsoren als bordsponsor of adverteerder in de LDL. De kantine commissie 

heeft de zaakjes goed voor elkaar en voorzichtig worden activiteiten ingepland en voorbereid. 

 

Op zaterdag 19 september hebben we ons 100-jarig jubileum “gevierd” in een kleiner gezelschap dan 

de bedoeling was, helaas hebben de huidige omstandigheden roet in het eten gegooid. Beloven is groot-

spraak, maar het kan zo maar zijn dat ons 101e verjaardag zomaar een bijzondere viering zou kunnen 

worden, later meer.  

 

Voor het veldseizoen is het de puntjes op de i zetten en de voorbereiding voor het zaalseizoen is in volle 

gang. Buiten het huren van de zaal moeten we ook veel regelen om de wedstrijden verantwoord te kun-

nen spelen. Samen met onze medehuurders zullen we overleg hebben en natuurlijk het puntje zaalwacht 

dient ook weer opgepakt te worden. Al met al is er geen tijd om stil te zitten en te verslappen. Het is 

dan ook niet alleen een sport binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen zijn veel mensen actief om 

OZC goed te laten functioneren. 

 

Het is ook mooi om te zien dat aanspreken weer veelvuldig wordt gedaan en dat daar op een normale 

wijze mee omgegaan wordt. Ook positief de inzet van veel senioren binnen de vereniging en ook de ou-

ders niet te vergeten die hun steentje bijdragen.  

Het grote voordeel is dat we in staat zijn om primaire zaken direct op te pakken. De ledenwerving staat 

als de grootste prioriteit bovenaan op de agenda met binnenkort meer info 

voor twee leuke nieuwe activiteiten.   

 

Tot het volgend voorwoord voor meer info   

Danny Schipper 



Clubblad OZC   3 

 

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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Beste leden en gasten, 
 

Vanaf 10 augustus is het verplicht gesteld om, als sportkantine, een Bron- en Contactonderzoek aan te 

bieden. Hieronder een uitleg wat het Bron- en contactonderzoek is.. 
 

Bron- en contactonderzoek 

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus voert de GGD binnen 24 uur bron- en contactonder-

zoek uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. 

Hierbij wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact heeft gehad. Dat be-

treft twee dagen voorafgaand aan de klachten, maar vooral op het moment dat hij/zij klachten had. De 

contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contac-

ten. 
 

AVG. 

Iedere bezoeker vult een formulier in met zijn gegevens en deponeert deze in een afgesloten doos of 

scant de QR Code welke bij de ingang en bij het terras hangt. 

Met het invullen geeft u toestemming om contactgegevens te verstrekken welke uitsluitend doel heeft 

indien er een verzoek van de GGD wordt gedaan voor het bron- en contactonderzoek. 

De doos wordt elke dag leeggemaakt en de formulieren worden in een verzegelde envelop in een afge-

sloten ruimte voor een periode van 14 dagen bewaard. Na de periode van 14 dagen worden de enve-

loppen vernietigd. 

 

Het bestuur. 
 

UPDATE: 

Na berichten bij andere korfbalvereniging en de verscherpte controles, willen wij 

u erop wijzen dat de richtlijnen welke zijn opgesteld conform protocol en RIVM 

strikt dienen te worden nageleefd. Wij willen via dit bericht u nogmaals dringend 

erop te wijzen hier gehoor aan te geven. Bij het niet houden aan de regels kan 

dat zeer nadelige gevolgen hebben voor u, maar ook voor de vereniging. Dus re-

gistreer je, houd een ieder op 1,5 meter, was/desinfecteer je handen en wijs an-

deren op het niet naleven van deze simpele aanwijzingen. 
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Dinsdag 

Kweekvijver  18:30–19:15 

E-Groep  18:30-19:30  

D1   18:30-19:30  

C1   19:00-20:00  

B1   19:00-20:00  

A2   19:30-20:30  

A1 & Selectie  20:15-21:30  

2   20:30-21:30  

3   20:30-21:30  

4  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

Kweekvijver  18:45-19:30 

E-Groep  18:45-19:45  

D1   18:30-19:30  

C1   19:00-20:00  

B1   19:00-20:00  

A2   19:30-20:30  

A1 & Selectie  20:15-21:30  

2   20:30-21:30  

3   20:30-21:30  

 

Zaterdag 

 Kangoeroes  11:00-12:00 

Maandag 

 Kombifit  18:30-19:30 

 

 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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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, Ilsa, Elissa, Harvey, 

Lhou, Chelsea, Phoebe, Tess, Jake, Zeynep en Zoë  

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 

daarom is de kweekvijver er.  

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 zo leuk om aan deze groep trainen te geven.  

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

tegemoet gaan.  
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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 
 
Programma 
03 okt 09:30 Nexus E1  - OZC E1 
10 okt 10:00 Nieuwerkerk E5  - OZC E1 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly, Eline 

Nieuws uit de E1; 

De E1 is een leuk team en bestaat uit Zoë, Michah, Fenna, Deylucia, Kayleigh en Aïden!  

Ze moeten nog een beetje aan elkaar wennen maar zijn een leuk en gezellig team. Afge-

lopen zaterdag (26 september) maakten ze onder leiding van Trisha en Antonio er een 

super spannende wedstrijd van. Troy die zich had ingesteld op coachen moest ineens zelf 

scheidsrechter zijn. Ondanks de 5-5 eindstand hebben we als ouders kunnen genieten 

van een spannende wedstrijd!! Troy bedankt voor het fluiten. Trisha en Antonio bedankt 

voor het coachen!! Team bedankt voor jullie spannende spel!!! 
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Geen verslag in gediend 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Evora,   

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 
 
Programma 
03 okt 11:00 OZC E2   - Vitesse (Ba) E2 
10 okt 09:00 Olympia (S)   - OZC E2 
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Heren: Thomas, Amir, Mike. 

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

Chelsey, Shivani 

Coach: Daphne, Kevin, Davey 

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 
 
Programma 
03 okt 11:15 OZC D1   - GKV/Economics D2 
10 okt 11:30 OZC D1   - DeetosSnel D2 

De eerste tegenstander uit onze poule was veel te sterk voor ons. Ondanks dat we leuke 

aanvallen lieten zien en er toch goed verdedigd werd, ook al laat de stand dat niet zien, 

werd het toch nog 1-12 voor hun. 
 

De tweede wedstrijd ging al beter en hadden we zeker een aantal keer moeten scoren 

(volgens mij zat er een deksel op de korf). We gaven echter niet op en bleven gaan voor 

elke bal maar helaas verloren we de wedstrijd toch. 
 

Toen gingen we naar Deetos, daar starten we erg goed maar kwamen we toch (weer) op 

achterstand maar we maakten alweer snel de gelijkmaker. Het spel bleef op en neer gaan, 

alleen had Deetos het vizier net iets scherper, en liepen ze tot aan de rust uit naar 4-1. 

De tweede helft starten wij heel erg scherp en scoorde het eerste punt 4-2. Sterker nog 

we bleven gaan, de tegenstander wist niet meer waar ze het moesten zoeken, en ons vizier 

was inmiddels ook scherp we kwamen terug naar 4-3, 4-4 en zelfs een 4-5 voorsprong. 

Zo bleef het de rest van de wedstrijd gaan, lekker gelijk op. De bal bij ging van hand tot 

hand en de ene aanval volgde de andere op. De verdediging stond ook goed want de 

Deetos kwam er maar af en toe door. Na de 5-5, 5-6, 6-6 , 6-7, 7-7 kwam Deetos 

weer op voorsprong 8-7, bijna tijd, de koppies bij ons werden fanatieker en ze gingen de 

bal nog sneller rond laten gaan, en in de laatste minuut krijgen we een volledig terechte 

strafworp. Iedereen staat klaar, het publiek is muisstil en houdt hun adem in…….  

Jada blijft ijzingwekkend kalm en scoort het laatste punt van de wedstrijd. 8-8 
 

Wat een leuke pot om te zien, en wat een groei is er al doorgemaakt in dit team, ook hier 

het veld seizoen gebruiken om te groeien en te vlammen in de 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 
 
 
Programma 
03 okt 11:30 Nieuwerkerk C4  - OZC C1 
10 okt 14:00 GKV (H) C1  - OZC C1 

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain 

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

Kyshaina 

Coach: Joyce, Julia 

Eindelijk! Na een paar maanden niks mochten we weer naar het veld. Nieuw team, nieuwe 

trainers, hogere palen. Voor bijna alle kinderen is dit het eerste jaar in de C.  

 

Na een aantal weken van trainingen mochten we dan eindelijk onze eerste wedstrijd spe-

len. Heerlijke op de vroege morgen bij Excelsior. OZC C1 had hier totaal geen last van. 

Binnen 10 minuten stonden we op een grote voorsprong en die hebben we nooit meer 

weggeven. Mooie 10-2 overwinning! Oja, de trainers waren wel even vergeten te zeggen 

dat er vanaf nu om de twee doelpunten gewisseld moest worden, gelukkig zit dit er nu 

helemaal in.  

 

De tweede wedstrijd dan tegen Nieuwerkerk. Eerste thuiswedstrijd van het seizoen, klaar 

om te laten zien wat we de afgelopen tijd hebben geleerd. Veel ouders langs de lijn die een 

leuke wedstrijd hebben gezien. 15-1 overwinning! 

 

Dan GKV. Van te voren gewaarschuwd dat we niet te makkelijk moeten gaan denken na 2 

ruime overwinningen. Toch was de waarschuwing niet genoeg. Bij rust stond het 2-2. In 

de rust aangegeven dat er een tandje bij moest. Dit werd super opgepakt. 11-2 overwin-

ning. Trots!! 

 

Wij (Joyce & Julia) zijn blij met het team. Er wordt veel gelachen (soms beetje teveel), 

hard getraind en er worden goede wedstrijden gespeeld. Leuk om te zien dat de kinderen 

ook met elkaar goed opschieten, dat is goed voor de sfeer in het team.  

 

Op naar meer overwinningen en gezelligheid!  
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Heren: Curtis, Issa, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Kyllian, 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 
 
Programma 
  03 okt 12:45 Olympia (s) B2  - 
OZC B1 
10 okt 12:30 OZC B1   - Vitesse (Ba) B2 

We begonnen de competitie sterk, tegen KCR maakte we het erg spannend, de wedstrijd 

ging gelijk op, KCR schakelde een tandje bij en nam 2 punten afstand. Hier lieten wij het 

niet bij zitten en deden er alles aan om bij te blijven en dat lukte, we kwamen zelfs op 

gelijke hoogte. Vanaf dat moment bleef de wedstrijd op en neer gaan en in de laatste 5 

minuten pakten wij een voorsprong van 1 punt. KCR probeerde weer aan te dringen, 

maar wij verdedigden erg scherp en gingen de overwinning niet meer uit handen geven. 

We scoorden zelfs nog een keer waardoor de eindstand 6-8 werd. 

De volgende wedstrijd was thuis na enkel uitwedstrijden te hebben gespeeld, keken we 

ernaar uit om voor eigen publiek te spelen. Helaas waren we niet op ons best, en gingen we 

er uiteindelijk af met 2-11, dit was een wedstrijd om snel te vergeten. 

Op donderdagavond hadden we een wedstrijd tegen Vitesse (Ba). We startten scherp en 

kwamen na een benutte strafworp op 0-1. Dit was enkel wel de 1e en laatste keer dat we 

voor hebben gestaan deze wedstrijd, maaarrrr het was niet zo slecht als de uitslag deed 

vermoeden. We speelden goed mee, kregen genoeg kansen en er werd zelfs (eindelijk) een 

diepe bal gegooid  . 

 

Al met al een veel belovende start van de competitie, nog 3 wedstrijden te gaan om te 

groeien, en dan kunnen we gaan knallen in de 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 
 
Programma 
29 sept 20:00 OZC A2  - Nieuwerkerk A3 
03 okt 12:15 OZC A2  - Ten Donck A1 
10 okt 11:00 Nieuwerkerk A3 - OZC A2 

Heren: Stevie, Jamie, Felix, Jeffrey 

Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Yarah 

Coach: Jordi, Antonio 

Geen verslag ingediend 
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Heren: Jay, Thom, Erik, Mik, Frank, Rinse  

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

Coach: Mark, Melina 

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 
 
Programma 
03 okt 13:45 OZC A1   - Twist A1 
10 okt 13:45 OZC A1   - KOAG A2 
17 okt 14:00 Reeuwijk A1  - OZC A1 
24 okt 11:30 KCR A2   - OZC A1 
  

De wedstrijd van de drie niet uitgekomen verwachtingen. 
 

Er zijn van die tijden dat zaken anders lopen dan verwacht, deze zaterdag was typisch zo'n dag. 
 

Het begon al met de weersverwachting, het zou een regenachtige dag worden zo was ons door de weer-
mannen voorspeld. Gelukkig hebben zij het ook wel eens mis en werd de wedstrijd onder een aange-
naam zonnetje gespeeld. Waar de in grote getale meegereisde supporters dan ook volop van genoten. 
 

De tweede verwachting die niet uitkwam was de verwachte opstart problemen van onze pubers, die 
zoals de meeste ouders kunnen beamen moeite hebben met vroeg opstaan en gelijk goed starten. Want 
wie verzint nu dat een wedstrijd al om elf uur gespeeld dient te worden. Uit bij RWA nog wel, zodat ze 
al om kwart voor tien zouden moeten verzamelen. Ook deze verwachting kwam niet uit, het team 
schoot scherp uit de startblokken en was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. 
 

De derde verwachting die niet uitkwam was dat we een moeilijk wedstrijd tegemoet konden zien, RWA 
is altijd een angstgegner die het fysiek spel niets schuwt. Gelukkig was er een prima scheidsrech-
ter aangesteld die het spel goed aanvoelde. OZC kon daarom goed zijn eigen spel spelen met een goed 
resultaat tot gevolg. 
 

De coaches hadden het team goed voorbereid en de volgende spelers het veld in gestuurd, Ginny, Isabel, 
Jay en Rinse in het eerste vak, Lutshainy, Nyssa, Mik en Thom in het andere vak. De bank was sterk 
bezet met Eva en Frank. De geblesseerde Elena was mee als morele steun. Helaas was Erik ziek en kon 
dus niet mee. 
 

Zoals gezegd begon OZC erg goed aan wedstrijd, scherp in de verdediging, snel en vloeiend in de aan-
val, dit resulteerde al snel in een voorsprong die eigenlijk nooit in gevaar is geweest. RWA probeerde 
door vroeg druk te zetten het spel van OZC te ontregelen. Dit zou vroeger nog wel eens tot problemen 
voor OZC hebben geleid, nu wist OZC hier prima onderuit te spelen en onverstoorbaar verder te bou-
wen aan de voorsprong. Zodat ondanks een kleine inzinking net voor rust er een 6-10 voorsprong op 
het scorebord stond toen er voor de rust werd afgefloten. 
 

Na een korte peptalk in de rust ging het team op dezelfde voet verder, de voorsprong vergroten door 
goede aanvallen en scherp verdedigen zodat RWA nooit in hun spel kon komen. Frank kwam er nog in 
voor Rinse en via 7-15 tussenstand werd er tenslotte afgefloten bij een 10-19 eindstand.  
 

Al met al een een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Zoals een van de coaches verklaarde: "Het was 
een goede wedstrijd, ze hebben geluisterd en uitgevoerd. We zijn trots". Het resultaat is dat ze gedeeld 
eerste staan. Reeuwijk staat op doelsaldo bovenaan maar met de wedstrijden Reeuwijk-KOAG, de num-
mer drie van de ranglijst. OZC-KOAG en de topper Reeuwijk-OZC nog op het programma is alles nog 
open en heeft OZC het kampioenschap nog geheel in eigen hand.  

 

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

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce, Maaike 

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  
 
Programma 
03 okt 15:15 OZC 1   - Sperwers 1 
10 okt 15:15 OZC 1   - Conventus 1 
17 okt 16:30 NIO 1   - OZC 1 
24 okt 15:30 Thor (R ) 1  - OZC 1 

Geen verslag ingediend 
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Heren: Kevin v L, Kevin S, Chaminda, Mitchel, Bennie, 

Dwight, Nolan, Timo 

Dames: Chantal, Iris, Eline, Daphne, Lisa, Michelle, Suzanne, 

Karina 

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 
 
Programma 
03 okt 16:40 OZC 2   - Vriendeschaar (H) 4 
10 okt 16:45 OZC 2   - Conventus 2 
17 okt 15:00 NIO 2   - OZC 2 
24 okt 12:30 Albatros 4  - OZC 2  

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

thies, Jordi 

Dames: Charlotte, Sheriesha, Shelby, Rachel, Lisa, Lau-

ra 

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 
 
Programma 
03 okt 16:00 OZC 3   - WION 6 
10 okt 12:00 Ijsselvogels 6  - OZC 3 
17 okt 16:00 Avanti/PostM.dij 11 - OZC 3  



Clubblad OZC   23 

 

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. Via een poll op de Instagram kunnen jullie je 
keuze kenbaar maken. 
 
De vrijwilliger van deze maand is Mitchell Toonen ’De koning 
van de lach’  
 
Voor een ieder die Mitchell niet kent. Mitchell is de partner van 
Romy. Na jaren in het 1e te hebben gespeeld heeft hij dit sei-
zoen besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. Dit sei-
zoen speelt hij daarom in het 2e team van OZC.  
 
Buiten dat hij nog actief korfbalt, doet hij natuurlijk ook veel 
voor de club, anders wordt je natuurlijk niet gekozen als vrij-
williger v.d. maand. 
− Zo is hij lid van de kantine commissie  
− heeft hij geholpen bij het opknappen van het clubgebouw tijdens de ‘Corona’ 
periode  
− Is hij onderdeel geweest van het team, wat alle kleedkamers grondig heeft ge-
reinigd  
− En hij stemt ook nog de oefenwedstrijden af met andere verenigingen. Zodat 
alle teams eerst wat oefenpotjes in de benen hebben zitten voor ze aan het sei-
zoen beginnen.  
 
Je kan dus grofweg zeggen, zonder Mitchell geen schone kleedkamers en geen oe-
fenwedstrijden.  
 
Wij willen Mitchell dan ook terecht in het zonnetje zetten, en hopen dat hij nog 
lang op deze manier bezig blijft binnen onze vereniging!  
 

Wie wil jij nomineren voor vrijwilliger van de maand? Stuur voor 26okt je nominatie met 
motivatie naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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Update van de TC 
 
Met het einde van het veldseizoen in zicht kunnen we stellen dat dit een ongewoon seizoen 
was voor iedereen.  
 
Met de vraag of er überhaupt een seizoen zou komen gingen we afgelopen zomer de verga-
derruimte in. Gelukkig bleek onze pessimistische kijk op de ontwikkeling van het Corona virus 
negatief en konden we begin september toch het veld weer betreden. 
 
Het was zoeken naar de juiste manier voor zowel ouders, spelers, scheidsrechters en alle 
technische staf van de vereniging met alle Corona regels en protocollen die ons om de oren 
vlogen.  
 
We willen een ieder bedanken voor zijn/haar medewerking en natuurlijk een grote waarde-
ring voor de Corona coördinators en alle andere vrijwilligers die zijn/haar tijd staken in het 
bedenken, uitvoeren en naleven van ons protocol om zo OZC enigszins te kunnen laten func-
tioneren zoals voorheen.  
 
Echter hebben we de afgelopen week de regels iets wat moeten aanscherpen na een kritische 
blik te hebben geworpen op hoe andere verenigingen met deze bijzondere tijd om gaan. Ove-
rigens maken wij ons, gezien de afgelopen tijd, geen zorgen over de flexibiliteit van onze le-
den.  
 
Een kleine huishoudelijke mededeling tot slot: na goed overleg hebben we besloten Elza Burg 
wat meer ruimte te bieden voor het uitvoeren van haar andere functies  binnen de vereni-
ging en kunnen we mededelen dat Tamara Schoneveld vanaf heden het aanspreekpunt voor 
de DEF zal worden. We bedanken Elza, en wensen Tamara veel succes!  
 
Verder wensen we jullie een fijne afsluiting van het veld seizoen.  
 
Romy van Hillo, 
De TC 



Clubblad OZC   25 

 

Even voorstellen… 

 

Hallo, mijn naam is Tamara Schoneveld. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend 

Raymond in Rotterdam de Esch. Vier jaar geleden ben ik van korfbalvereniging WION 

overgestapt naar OZC. Momenteel speel ik in OZC 1.  

 

De TC heeft aan mij gevraagd of ik dit seizoen aan-

spreekpunt voor de D, de E en de F wil zijn. In eerste 

instantie ga ik er natuurlijk vanuit dat niemand mij 

nodig heeft. De trainers zijn voor de kinderen en hun 

ouders het eerste aanspreekpunt. Als het nodig is om bij 

gesprekken met ouders, kinderen en trainers aan te slui-

ten, ben ik er om jullie te ondersteunen.  

 

Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs 

(praktijkonderwijs) als mentor, docent en stagebegelei-

der. Ik heb veel ervaring met het werken met kinderen 

en ouders.  

Ik kom binnenkort even kijken bij een wedstrijd/training 

van de teams, om op die manier kennis te kunnen ma-

ken met de kinderen en hun ouders.  

Mijn contact gegevens zullen op de website komen te staan. Indien nodig kunt u de trainer 

van uw zoon/dochter vragen om mijn mailadres/telefoonnummer. Een gezond en sportief 

seizoen gewenst allemaal!  

Groetjes,  

Tamara  
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PRIJS REBUS! 

Kun jij ontcijferen wat hier staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur je antwoord op voor 25 oktober naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl. 

 

En maak kans op 2 bonnen voor een gratis medium pizza bij 

Domino’s  

Raadplaat uit de oude 

doos! 

Weet jij wie 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 de bar, dan krijg je een zakje snoep. 
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Allereerst willen wij, als redactie van LdL, onze bewondering en lof uit-

spreken naar Boyd over hoe hij in zijn functie, als voorzitter kantineza-

ken en voorzitter algemene zaken, zijn taak uiterst serieus neemt. Meer-

dere mensen zien hoeveel bloed, zweet en tranen er in het naleven van 

diverse coronaprotocollen verscholen gaat. Het valt niet mee om zo’n 

ommezwaai in het verenigingsleven tot stand te laten komen. Het is 

zeker van belang dat er voor iedere speler/bezoeker van OZC een veilige 

omgeving gecreëerd wordt. 

Deze grote schouderklop richting Boyd, maar ook vele andere vrijwil-

ligers, is hierbij zeker op zijn plaats. 

 

Hoe heb jij de ‘intelligente lockdown’ ervaren, als gevolg van de Corona-

uitbraak in maart dit jaar als    voorzitter kantinezaken en algemene 

zaken van OZC? 

De “lockdown” was natuurlijk voor de club verschrikkelijk, omdat alles stil werd gelegd. Er zaten twee     

kanten aan. Al de gezelligheid en de mensen op de vereniging was in 1 klap teruggebracht naar 0. Ik heb    

het positieve ervan ingezien. We hebben namelijk veel onderhoud en klusjes kunnen doen waar we anders   

niet aan toe gekomen waren.  
 

Wat voor impact heeft dit gehad op de inkomsten van de sportkantine en heeft het ook nog andere conse-

quenties met zich meegebracht? 

Over de exacte cijfers zal ik jullie toch moeten doorverwijzen naar onze Penningmeester. Maar veel grote  

activiteiten (zoals het 100-jarig-bestaan) konden niet doorgaan. Voor de kantinecommissie  was het een  

grote klap. We hadden namelijk veel inkopen gedaan voor de feesten, veel hiervan is over de datum         

gegaan.  

 

Is het lastig om telkens te moeten schakelen als er weer nieuwe maatregelen of veranderingen worden      

aangekondigd vanuit de overheid? 

Tuurlijk is het lastig. Ik heb vaak momenten gehad waardoor ik door de bomen het bos niet meer zag.     

Maar uiteindelijk hebben we met het Bestuur/TC een goed protocol neergezet.  

 

Hoe heb je de eerste openstelling van de sportkantine ervaren op 1 juli jl., toen je weer langzaamaan      

mocht gaan draaien? 

Ik heb dit als een spannend moment ervaren, want op papier zag het er netjes uit. Maar of het dan ook       

in de praktijk werkt is een tweede. 

 

Ben jij van mening dat iedereen die onderdeel uitmaakt van OZC zich bewust is van de gevolgen als men    

zich niet aan de gestelde maatregelen houdt. 

Ik denk dat niet iedereen bewust is van de gevolgen. Ik hoop uiteraard dat ik het fout heb.� 
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Hoe geef jij vrijwilligers, die op trainingsavonden en wedstrijdzaterdagen in de kantine een handje          

meehelpen, instructies en richtlijnen over de wijze waarop het corona-sportprotocol moet worden           

opgevolgd en uitgevoerd? 

Wij houden ons vast aan ons opgestelde protocol. Deze is veelvuldig verspreid op al onze social media        

kanalen.  

De aanwezigen  wijzen en aanspreken op de regels kan voor beide partijen vervelend zijn. Aangespro-

ken   worden kan als vervelend worden ervaren, en degene die iemand aanspreekt kan zich ook be-

zwaard voelen. Want we zijn geen politie-agenten.  

 

Vind je het een zware belasting dat een groot deel van de corona-coördinatie op jouw schouders rust?         

Jij bent tenslotte eindverantwoordelijk voor zowel de kantine als de rest van het clubgebouw en hoe        

combineer je dat met je werk/studie? 

Het levert op bepaalde momenten aardig wat stress op. Zeker gezien de huidige ontwikkelen en            

maatregelen die worden ingevoerd. OZC doet er alles aan om onze mooie sport te kunnen beoefenen, 

dus het zou zonde zijn als we dicht moeten. 

 

Wat zou jij als één van de CoCo’s (corona-coördinatoren) de sporters en bezoekers van OZC willen 

vragen of mee willen geven zodat je voor iedereen een veilige (sport)omgeving mogelijk kunt maken? 

Er wordt door heel veel vrijwilligers vele uren tijd in de vereniging gestoken om elke week weer te 

kunnen korfballen. Dus het zou jammer en teleurstellend zijn als OZC, door het niet naleven van de 

RIVM-richtlijnen en onze huisregels/protocol, gesloten wordt.  

 

Dus: 

Lees ons protocol goed door 

Houd ten alle rijden 1,5 meter afstand 

En denk niet alleen in het belang van jezelf, maar ook in het belang van OZC 
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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  



Clubblad OZC   32 

 

Het bestuur heeft in januari 2020 besloten om de contributie per seizoen 2020-2021 

uit te besteden aan een derde partij. In mei jl. is daarover informatie per mail verstuurd. 

Om u nogmaals te informeren, presenteer ik u hier de veranderingen: 

OZC gaat in zee met Clubcollect. Clubcollect is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 

innen van contributies. We hebben afgesproken dat we de verantwoording nog steeds 

gedeeltelijk bij de leden leggen en dat betekent dat u zelf kunt kiezen hoe en wanneer u 

de contributie wilt betalen, uiteraard wel binnen de door ons gekozen kaders.  

September is de maand van de contributie. Vanwege corona hebben we besloten hiermee 

in september te starten, omdat we in mei nog niet wisten wat de consequenties zouden 

voor het korfballen, gelukkig kunnen we in september gewoon starten en starten we dus 

ook in september met de overgang naar Clubcollect. 

Hoe werkt het? Ieder lid krijgt een mail, waarin u wordt verwezen naar uw persoonlijke 

betaalpagina. Hier kunt u vervolgens zelf instellen hoe u wilt betalen. Vervolgens gaat de 

rest vanzelf. In de gehele maand september gaan we informeren en begeleiden naar deze 

omslag. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester. 

Help! Ik heb al betaald! Mocht u al (een deel) hebben betaald, is dat uiteraard geen pro-

bleem. Deze leden krijgen persoonlijk bericht van de penningmeester met hoe nu verder. 

 

 



Clubblad OZC   33 

 

Promotie OZC                                            
 
Er zijn niet zoveel kinderen die bedenken 
dat ze op korfbal willen als ze klaar zijn met 
zwemles. Iedereen gaat dan op vechtsport, 
dansen, hockey of natuurlijk voetbal. 
 
Daarom geeft OZC clinics op scholen. Kin-
deren ervaren dan hoe leuk korfbal kan zijn. 
Na afloop krijgen ze een uitnodiging mee om 
te komen proef trainen. Als ze komen, komen ze in de kweekvijver.  Als ze het erg leuk vin-
den worden ze hopelijk lid. 
 
Wil jij ook een clinic op jouw school? Vraag eerst aan je meester of juf of die dat ook leuk 
vindt. Daarna of je gymleraar dat wil. Als ze dat allemaal willen ga je dat tegen Elza zeggen 
en die neemt dan contact op met jouw school. 
 
Maar weten je klasgenoten al dat je op korfbal zit? Misschien moet je dit jaar wel een 
spreekbeurt houden. Korfbal is dan een mooi onderwerp. Als je een filmpje mag gebruiken 
kun je een oude klokhuis aflevering over korfbal zoeken. Op de site van de KNKV staat zelfs 
een hele pagina speciaal voor spreekbeurten. Hier vind je alles over de geschiedenis van korf-
bal, topkorfbal, de verschillende korfbalvormen en leuke cijferweetjes. Wil je je klasgenoten 
uitdagen? In het pakket zitten ook korfbaltricks die je ze kunt laten uitproberen. 
Als de dag komt van je spreekbeurt kun je na de training een korf mee naar huis nemen om 
te laten zien. 
 
Verder kun je OZC tegen komen op buurtfeesten om kinderen kennis te laten maken met 
korfbal en kangoeroeklup. Laatst hebben we ook mee gedaan aan de zomercampus010. 
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Er is een gloednieuwe sponsor Brochure met sponsormogelijkheden binnen 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.  

 

Zoals jullie misschien al een keer voorbij hebben zien komen hebben wij Domino’s Pizza als 

sponsor kunnen strikken. Deze deal houdt in dat elk lid een kortings kaart zal krijgen twv 

25% op de gehele bestelling. Deze kaartjes zijn of worden uitgedeeld per team. 

Ook komt er een sponsorbord te hangen langs het veld, deze is in de maak zal binnenkort te 

zien zijn langs de lijn. 

Om de deal feestelijk te maken heeft Domino’s zaterdag 19 september ons verwend met 

tractaties. Aan het begin van de middag kwamen ze cinnabites brengen om uit te delen op 

de club. Toni (de mascotte van Domino’s) kwam ze persoonlijk uitdelen aan alle aanwezigen. 

In de middag kwam Domino’s ons verwennen met pizza punten en kipstukjes. Ook deze vie-

len erg in de smaak 

Domino’s bedankt voor deze heerlijke tractatie! 

 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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Wij, als redactie, 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 toe-

schouwers 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 club-

blad? 

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 delen via ‘Langs de Lijn’. 

 

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

z.s.m. contact met je op!! 

mailto:prsponsor@ozc-rotterdam.nl
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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 



Clubblad OZC   38 

 

Het antwoord van de prijspuzzel van de editie van September was : Kun jij ons vertellen in 

welk jaar OZC is opgericht?  Dit was natuurlijk in 1920. 

De winnaar van de ‘Mando Junior’ is inmiddels door de redactie op de hoogte gebracht. 

De Raadplaat afgelopen editie was niet zo heel moeilijk. Dit waren natuurlijk Boyd en Joyce 

IJzelenberg. 

− 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. 

We zijn hier, als OZC, druk mee bezig en verdere info volgt 

snel! 
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Ondanks dat het niet mogelijk is om het 100 jarig jubileum 

groots te vieren willen we toch ons jubileum voorzien van een 

aandenken. Erik en Esther hebben een OZC 100 jaar kussen 

ontworpen en is per heden te bestellen. De kosten bedraagt      

€15,00 per kussen. 

 

In de kantine zal een inschrijflijst komen en uiteraard zijn de 

kussens ook per mail te bestellen via secretariaat@ozc-

rotterdam.nl. Na de inschrijfperiode zullen de materialen wor-

den besteld en gaan de kussens in productie. De kussen is in de kantine te zien als voorbeeld. 

 

Graag de bestelling voorzien van: 

Naam 

Team 

Aantal kussens 

mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
mailto:secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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1) Wie ben je en vertel iets over je zelf? 

Ik ben Chelsey, ik woon in Rotterdam. Ik ben zorgzaam en druk. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Via de Paus Johannes school 

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

Leek me heel leuk!!! 

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

Ik zit op school in groep 7. Ik hou van tekenen en knuffelen met me ratten. 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Ik ben goed in rennen en ben ook erg zorgzaam. 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Minder goede kant is luisteren en concentratie. 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Ik doe niks speciaals. 

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

Ik wil later graag dierenarts worden. 


