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Werk aan de winkel 

 

Na een lange periode waarin het korfbalspelletje niet gespeeld kon worden, kunnen/mogen we nu einde-

lijk weer de degens kruisen. De korfbalcompetitie vangt begin september aan, en het blijft afwachten 

wat het dit seizoen gaat brengen gezien de omstandigheden waarin we verkeren. De afgelopen periode is 

ook leerzaam geweest. We hebben allemaal ervaren in wat voor vrijheid we leven en wat de impact van 

beperkingen zijn geweest. Elkaar niet meer zien, aanraken, juichen en plezier beleven heeft een grote 

impact en we zien dan ook dat voor veel mensen de vereniging een belangrijke plaats inneemt.  

 

De afgelopen maanden extra veel tijd gehad om een beetje te evalueren en als een helikopter boven de 

vereniging te hangen en eens te kijken wat er gebeurt. Een teleurstellende afloop van de competitie, het 

stoppen van activiteiten, de aanpak van verbouwingen en onderhoud, het aanstellen van nieuwe trai-

ners, het vormen van een nieuwe TC, het vormen van nieuwe teams, wervingsacties in coronatijd, geen 

vrijwilligers barbecue, het uitstellen van festiviteiten van ons 100 jarig bestaan, ontplooien van initiatie-

ven, laatste jaar hoofdsponsor klaverblad verzekeringen, continu de vingers aan de knoppen om snel te 

reageren, het vaststellen van punten en het afhandelen etc. 

 

Nu we weer een klein beetje aan het opkrabbelen zijn, is het altijd goed om een ieder te bedanken die 

zich uit de naad hebben gewerkt om OZC overeind te houden en de vereniging te zijn die we willen 

uitstralen, maar we zijn er zeker nog niet. Helaas hebben we voor het eerste helft veld geen F-team op 

de been kunnen brengen, maar gelukkig voor het komend zaalseizoen wel. De baromzet is dramatisch 

gedaald en dat is juist één van de financiële pijlers waar we als vereniging mede afhankelijk van zijn dus 

……...  . Het aantal jeugdleden is te weinig met name in de F,E en D leeftijden. Ook in de andere leef-

tijdsgroepen en senioren kunnen we aanvulling gebruiken en er is wat mij betreft is er geen grens.  

 

De boodschap is duidelijk, er is werk aan de winkel. Als eerste prioriteit het aantal (jeugd)leden. Met de 

laatste wervingsactie en de plannen die er zijn willen we dit seizoen stappen maken om het aantal 

jeugdleden te vergroten en meer teams in te schrijven. We zullen als vereniging nog meer de samenwer-

king moeten opzoeken en de kansen pakken die ons aangeboden worden.   

Dit zal gepaard gaan met extra inzet in tijd en moeite, maar de dank en 

waardering is enorm en dat moet ook wat waard zijn. 

 

Nieuw seizoen nieuwe kansen, maar ook uitdagingen en hobbels die we moe-

ten nemen. Mocht je geïnspireerd zijn en wil je deel uitmaken van ons team 

benader me dan aub. 

 

Danny Schipper 
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Email:   secretariaat@ozc-rotterdam.nl 

Voorzitter: Danny Schipper 

Telefoon: 010 – 479 47 87 

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

Telefoon: 06 – 80 11 22 41 

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

Telefoon: 06 – 14 45 24 83 

E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl 

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

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

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

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl  
 
Vrijwilligers–coördinatie: Vacant 

Telefoon:  

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 
Voorzitter sponsorcommissie: Erik van Rosengarten 

Telefoon: 06 – 18 76 09 35 

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

 

Wedstrijdsecr Jeugd/Aanspreekpunt DEF:  Elza 

Burg 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 
 
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. 

 

Bronopsporing: Een medewerker van het team infectieziektebestrijding onderzoekt hoe het coronavirus 

is opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet. 

 

Contactonderzoek: Bij het contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette 

persoon contact heeft gehad. Dat betreft 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 contacten. 

 

AVG. 

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

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. 
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 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

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  

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 

 

 

https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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Kangoeroeklup                                                                                                       
 
31! Kinderen, gelukkig zijn ze er niet elke week allemaal. 
Ze zijn in leeftijd tussen de 1.5 en 5, want officieel is de klup 
vanaf 3 jaar maar er hobbelen zo ook wat kleine broertjes en zus-
je tussen. 
Ze spelen met ballen, hoepels, pittenzakjes, skippyballen enz. 
We laten ze veel rennen. We gebruiken de loopladders om de gro-
ve motoriek te stimuleren.  
Er staan altijd korven om te scoren, maar ook op de grond zijn 
korven leuk om doorheen te gooien. 
Ze leren al een beetje om de goede voet voor te zetten als je de 
bal gooit. 
 
Maar leukste is op het laatst, als we klaar zijn ruimen we met z’n allen op en gaan we 
stickers plakken!  Op een blaadje met je naam mag je elke keer dat je geweest bent een 
sticker plakken, met 8x is hij vol en kun je een cadeautje uitzoeken uit De tas. Is je blaadje 
nog niet vol dan mag je ook nog een sticker plakken op je hand! 
 
We gaan even kijken of het lukt om een kangoeroeplusklup te vormen, met de (bijna) 5 
jarigen na afloop een half uurtje vast wat meer korbaloefeningen te gaan doen. 
 
Ook zijn we zijn nog op zoek naar hulp vanuit de A of B ploeg of nog een leiding erbij. 
 
Groeten van de Kangoeroecoaches 
 

Elke zaterdag van 11:30u tot 12:30u lekker in beweging zijn met de allerkleinsten 

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 
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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 
29 aug DVS E1– OZC E1   veel - 3   
 
Programma 
05 sept  12:00  Avanti/Post mak.dij E4 - OZC E1 
12 sept 11:30 OZC E1    - Nexus E1 
19 sept 11:30 OZC E1    - Nieuwekerk E5 
26 sept 11:00 OZC E1   - Avanti/post mak.dij E4 
03 okt 09:30 Nexus E1  - OZC E1 
10 okt 10:00 Nieuwerkerk E5  - OZC E1 

Nieuws uit de E groep.  

 

We zien oude gezichtjes weer glunderen samen met nieuwe gezichtjes. Wat heb-

ben de kids er zin om weer te beginnen en wat hebben ze een plezier tijdens de 

trainingen.. Op naar een sportief en vooral gezellig korfbalseizoen!!! 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly, Eline 
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29-08-2020  

De oefenwedstrijden zijn gespeeld! De teamindeling een feit. Wat hebben de spe-

lers genoten ondanks dat de laatste 10 speelminuten erg nat waren. Na 5 

maanden van niet korfballen moesten ze er allemaal even in komen. Alle spelers 

zowel oud, nieuw en kweekvijver invallers hebben er 2 mooie wedstrijden van 

gemaakt!! Op naar de competitie en dat het maar knallende wedstrijden mogen 

gaan worden.  

 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Evora, Shade, Quinty  

Coach: Hester, Lucino 

Uitslagen 
29 aug DVS E2 - OZC E2  0 - 1   
 
Programma 
05 sept 11:00 OZC E2   - KCR E2 
12 sept 10:00 Vitesse(ba) E2  - OZC E2  
19 sept 11:00 OZC E2   - Olympia (S) E2 
26 sept 09:30 KCR E2   - OZC E2 
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, Caelijn. 

Coach: Daphne, Kevin, Davey 

Uitslagen 
29 aug DVS D1  - OZC D1   7—7   
 
Programma 
05 sept 11:30 OZC D1   - Vriendenschaar (H) D3 
12 sept 11:00 GKV/Economics D2 - OZC D1 
19 sept 09:00 DeetosSnel D2  - OZC D1 
26 sept 11:00 Vriendenschaar (H) D3 - OZC D1 
03 okt 11:15 OZC D1   - GKV/Economics D2 
10 okt 11:30 OZC D1   - DeetosSnel D2 

Dat was weer wennen, zóó vroeg op, op een zaterdag ochtend  . Maar gelukkig we mogen 

weer wedstrijden spelen.   

Vandaag 29 augustus, speelde we tegen DVS’69, en konden we eindelijk weer laten zien 

waar we al die weken zonder wedstrijden voor getraind hebben. Met een aantal nieuwe 

gezichten binnen de vereniging en gelukkig ook nog een hoop vertrouwde gezichten, begon-

nen we aan de wedstrijd. 

Het begon toch wel nerveus, omdat bijna alle spelers nog nooit in 2 vakken hadden ge-

speeld. Maar hier was een ieder dan toch snel aan gewend, en werd er leuk gecombineerd. 

Er was in het begin wat moeite met uitverdedigen, omdat de tegenstander ons goed deed 

vastzetten. Hierdoor kreeg de tegenstander toch wel wat kansjes, maar gelukkig voor ons 

gingen deze allemaal mis. Zodoende dat wij de score uiteindelijk konden openen. 

De wedstrijd ging gelijk op, wat na een flinke regen bui, uit monde in een mooi gelijk spel 

7—7. 

 

Op naar de start van het seizoen. 
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Uitslagen 
 
 
Programma 
05 sept 09:30 Excelsior (D) C3  - OZC C1 
12 sept 11:00 OZC C1   - Nieuwerkerk C4 
19 sept 13:00 OZC C1   - GKV(H) C1  
26 sept 11:30 OZC C1   - Excelsior (D) C3 
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 

Geen verslag ingediend 
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Heren: Curtis, Issa, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Berfin, Khianna, Sanne, Kyllian, 

Ceyda, Nikkie 

Coach: Winni, Dennis 

Uitslagen 
29 aug DVS B1  - OZC B1  6—9   
 
Programma 
05 sept 10:15 KCR B2   - OZC B1 
12 sept 12:00 OZC B1   - Olympia (s) B1  
19 sept 14:45 Vitesse (Ba) B2  - OZC B1 
26 sept 12:30 OZC B1   - KCR B2 
03 okt 12:45 Olympia (s) B2  - OZC B1 
10 okt 12:30 OZC B1   - Vitesse (Ba) B2 

Eindelijk was het dan zover 29 augustus, de eerste (oefen) wedstrijd van het seizoen. 

Nadat we de week ervoor nog voor niks naar PKC zijn gereden, vanwege een miscommu-

nicatie, wist de tegenstander vandaag wel dat we kwamen spelen. 

We begonnen de wedstrijd gelijk scherp, en we zaten er goed bovenop. Na een paar kleine 

kansjes over en weer, was het de tegenstander die als eerste deed scoren. Maar niet veel 

later scoorde wij ook, sterker nog we drukte door, en kwamen met 2 punten los. 

De oefeningen uit de training kwamen terug op het veld en we lieten mooie acties zien, en 

het duurde dan uiteraard ook niet lang voordat de eerste ‘goed zo meissie’ en de ‘lekker 

dan wijfie’  weer om je oren vlogen, van Winni en, voor vandaag hulpcoach, Romy. Er 

werd nog lekker gescoord zo voor de rust, wat dan ook resulteerde in een ruststand van 2

-6.  

De tweede helft merkte je dat de concentratie iets verslapte, maar we bleven wel de boven 

toon voeren in de wedstrijd. We wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 9-6. 

 

Al met al een hele nuttige oefenwedstrijd, en een goede opstap naar het seizoen. 
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Uitslagen 
 
Programma 
01 sept 19:30 Nikantes B1    - OZC A2  
05 sept 12:30 OZC A2   - Ijsselvogels A2 
12 sept 13:20 Ten Donck A1  - OZC A2 
19 sept 12:15 OZC A2   - Nieuwerkerk A3 
26 sept 12:00 Ijsselvogels A2  - OZC A2 
03 okt 12:15 OZC A2   - Ten Donck A1 
10 okt 11:00 Nieuwerkerk A3  - OZC A2 

Heren: Stevie, Jaimy, Felix, Jeffrey 

Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Aislinn, 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 
22 aug OZC A1  - Excelsior (D) A1 onbekend   
29 aug Dijkvogels A1  - OZC A1  onbekend 
 
Programma 
05 sept 13:45 OZC A1   - KCR A2 
12 sept 13:00 Albatros A2  - OZC A1  
19 sept 13:45 OZC A1   - Achilles (Hg) A2 
26 sept 11:00 RWA A1   - OZC A1  
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 
  

Geen verslag ingediend 
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Heren: Boyd, Chris, Troy, Mitchel, Justin, Thijs, Michael 

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce, Maaike 

Coach: Sean 

Uitslagen 
22 aug OZC 1  - Vitesse 1  7  -  10 
27 aug OZC 1  - Deetos 3  14 - 17  
29 aug Blauw/Wit (G) 1 - OZC 1  15 -  14 
 
Programma 
05 sept 15:15 OZC 1   - Thor (R ) 1 
12 sept 16:00 Triade 1   - OZC 1 
19 sept 15:15 OZC 1   - Nexus 1 
26 sept 16:00 ADO 1   - OZC 1  
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 
22 aug OZC 2  - Vitesse 2  onbekend   
27 aug OZC 2  - Deetos 5  onbekend   
29 aug ONDO 4  - OZC 2  onbekend 
 
Programma 
05 sept 16:40 OZC 2   - Albatros 4 
12 sept 14:30 KCR 5   - OZC 2 
19 sept 16:45 OZC 2   - DVS ‘69 2 
26 sept 14:30 ADO 2   - OZC 2 
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  

Geen verslag ingediend 
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Heren: Lucino, Luuk, Davey, Rutger, Hamaad, Matthies 

Dames: Charlotte, Sheriesha, Shelby, Rachel, Lisa 

Coach: Eric 

Uitslagen 
29 aug 3 kamp SDO Kamerik  onbekend  
 
 
Programma 
01 sept 20:30 OZC 3     - PKC 6 
05 sept 16:00 OZC 3   - Avanti/postM.dij 11 
12 sept 11:30 WION 6   - OZC 3  
19 sept 16:00 OZC 3   - Ijsselvogels 6 
26 sept 10:00 Avanti/PostM.dij 11 - OZC 3  
03 okt 16:00 OZC 3   - WION 6 
10 okt 12:00 Ijsselvogels 6  - OZC 3 

Geen verslag ingediend 
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Hoe kun je als vereniging nieuwe leden werven en dat dan ook nog in een ‘Corona tijd’? Hier moest 
toch iets op te verzinnen zijn? Een aantal mensen zijn hierover gaan brainstormen en na een aan-
tal ideeën te hebben samengevoegd werd dit idee geboren. 
De zOmerZonaCtie! 
 
Er is direct gestart met het maken van een lijst met scholen uit de omgeving om contact mee op 
te nemen. Er werd een mooie flyer gemaakt die op de scholen aan de kinderen kon worden uitge-
deeld met een inschrijfformulier om deel te kunnen nemen aan deze actie.  
 
Natuurlijk moesten er ook vrijwilligers worden gezocht die de kinderen training wilde geven en 
scheidsrechters om de wedstrijden te fluiten,. Gelukkig hadden we een aantal mensen gevonden 
binnen OZC die hier graag hun steentje aan bij wilde dragen. 
 
De zOmerZonaCtie bestond uit 2 trainingen en een afsluitend schooltoernooi. 
Nadat de flyers waren uitgedeeld kwamen de inschrijvingen binnen druppelen. In totaal met een 
paar kinderen uit de ‘kweekvijver’ zaten we op dik 70 kinderen! 
Dit was natuurlijk ook gelijk een uitdaging in verband met ‘Corona’, want ouders willen natuurlijk 
graag bij een vereniging kijken en kennismaken. Ook hier hadden we natuurlijk een oplossing voor 
bedacht. De ouders konden met 1,5 meter van elkaar op stoeltjes op het grasveld, voor de BSO, 
zitten, zodat ze uitleg kregen over onze vereniging en vragen konden stellen. 
De eerste training was op woensdag 24 juni en we hadden prachtig weer. Ook was het gezellig 
druk met ouders en kinderen. Op 1 juli was de 2e training en wederom was de opkomst hoog. Ook 
het weer liet ons niet in de steek en bijkomend voordeel was dat de kantine vanaf die dag weer 
open mocht. Hierdoor konden de ouders dit keer lekker op het terras zitten onder het genot van 
een kopje koffie. 
De kinderen waren heel fanatiek bezig en de trainers hebben de kinderen klaargestoomd voor het 
toernooi.  
 
Toen was het zover, 4 Juli de dag van het toernooi, alleen lieten de weergoden ons dit keer een 
beetje in de steek. Dat weerhield de ouders en kinderen er niet van om niet te komen en wat een 
opkomst hadden we! Met een paar eigen leden erbij hadden we ongeveer 60 kinderen en natuurlijk 
was Ozzy ook van de partij om de kinderen te ontvangen en ze tijdens de wedstrijden aan te moe-
digen. Het toernooi verliep vloeiend en ondanks de regen hadden de kinderen er super veel plezier 
in. 
 

Een aantal kinderen hebben zich ingeschreven om lid te worden en natuurlijk hopen we dat er na 
de vakantie nog meer kinderen zich in willen schrijven. 
 

Het doel van de zOmerZonaCtie was om kinderen kennis 
te laten maken met deze superleuke sport en we kunnen 
wél zeggen dat dat zeker geslaagd is. Daarom zullen we 
zeker dit soort acties in de toekomst blijven herhalen. 
En ken je zelf iemand in je omgeving die nog een leuke 
sport zoekt vertel dan hoe leuk korfbal is. En niet te 
vergeten hoe leuk en gezellig OZC is. 
Ozc wil alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben 
gemaakt bedanken voor hun inzet.  
 
Op naar de volgende actie! 
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Update van de TC 

 

Met het eind van de zomervakantie in zicht kijken we uit naar een gloednieuw OZC seizoen. Ondanks de 

Corona maatregelen, welke wij trouwens met zijn alle super goed oppakken!!, zijn wij er helemaal klaar 

voor! 

 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen is er voor volgend seizoen een verbetering nodig wat we toch wil-

len uitlichten. Mocht je willen stoppen, communiceer dit dan tijdig. (Dit seizoen, voor 30 juni). De TC is 

dit seizoen te veel tijd kwijt geweest aan lakse opzeggingen. Dat is jammer, want het kost onnodig veel 

inspanning en tijd van de TC. We hopen dit volgend seizoen anders te zien. 

 

Nu komt het positieve ☺: 

Voordat we voor het echie gaan beginnen staat er overigens nog wel het een en ander te gebeuren. Zo 

zal de E selectie en de A selectie hard gaan strijden voor een plekje in de E1 en A1. Wij wensen een 

ieder dan ook succes en veel plezier met deze procedure. We geloven in jullie! 

 

Daarnaast zal onze selectie zoals jullie deze de afgelopen seizoenen hebben gekend er iets anders uit gaan 

zien. We zullen dit jaar, met het oog op een betere samenwerking tussen jeugd en senioren, voor het 

eerst een selectie gaan introduceren welke bestaat uit ons vlaggenschip en onze A1. Het zal voor velen 

even wennen zijn, maar wij kijken uit naar deze unieke samenwerking.  

 

Ook kunnen we melden dat we met de trainers en daardoor automatisch ook de trainingen een andere 

weg in gaan slaan. Onze trainingscoördinator heeft al een aantal trainingsbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij vooruitgang de standaard zal gaan worden. We kunnen hierbij aan theoretische en praktische 

ondersteuning denken waardoor elke trainer het optimale uit zijn of haar team kan gaan halen.  

 

Desondanks de goede voorbereiding zullen wij ook dit seizoen tegen problemen aanlopen, en in onvoor-

ziene situaties belanden. Vanuit OZC hechten wij een hoop waarde aan respectvolle communicatie. 

Mocht je zelf tegen een probleem aanlopen, kaart dit dan aan bij de desbetreffende trainer. Komen jullie 

er niet uit? Dan kun je hieronder lezen bij wie je terecht kan.  

 

Trainingscoördinator: Antonio van der Biezen 

Aanspreekpunt senioren: Marcel van Hengel  M: 0611316913 of E: marcel.3@live.nl 

Aanspreekpunt ABC: Romy van Hillo  M: 0639767146 of E: romyvanhillo@gmail.com  

Aanspreekpunt DEF: Elza Burg   M: 0613231720 of E: elzamarco.burg@gmail.com  

 

Afmelden wedstrijden jeugd: Elza Burg 

Afmelden wedstrijden senioren: Michelle de Vlaam 

 

We gaan er een mooi seizoen van maken! 

Romy van Hillo,  

TC 



Clubblad OZC   20 

 

PRIJS REBUS! 

Kun jij ontcijferen wat hier staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En maak kans op Mando Junior t.w.v. €39,90 

Deze prijs is ter beschikking gesteld door Sevim Aksoy-Atakli, Consulente 

Tupperware©. 

 

Raadplaat uit de oude 

doos! 

Weet jij wie hier op de foto staan 

met het stukje gras, van toen het 

grasveld werd vervangen door 

kunstgras. 

 

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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Zayn skin care is een schoonheidssalon waar je terecht kan voor 
gezichtsbehandelingen, massages en harsen. We zijn gespeciali-
seerd 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 ontspan-
ning, zoals een heerlijke massage van een half uur tot aan een uur. 
Ten slotte is het mogelijk om bij Zayn skin care uw volledige li-
chaam haar vrij te maken door middel van harsen. Hierbij wordt er 
gebruik gemaakt van twee soorten hars methoden voor elk soort 
lichaamshaar 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/


Clubblad OZC   23 

 

 

John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl 

www.horenzon.nl  
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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Ben 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Uitslagen 
 
Programma 
  
  

Hallo. 

 

Zoals de meeste van jullie weten heeft Ozc sinds 2017 ook een dartteam.  

Na twee keer achtereen gepromoveerd te zijn mochten wij afgelopen seizoen aantreden in de eredivisie. 

Helaas kwam ook het dart seizoen ten einde door die vervelende corona crisis. Na maanden afwachten 

kwam het verlossende woord dat de competitie in september weer van start zou gaan. Met de nodige 

protocollen en aanpassingen van de ruimte waren we al druk aan het voorbereiden. Jammer genoeg 

waren in de tussentijd Bennie, Johan en Remco gestopt met competitie darten. Wij willen deze drie 

hier ook nog even bedanken voor hun inzet! Met de overgebleven 6 darters waren wij klaar voor het 

nieuwe seizoen. Totdat deze week het nieuws naar buiten kwam dat het nieuwe seizoen is uitgesteld tot 

januari 2021. We zijn zwaar teleurgesteld uiteraard, maar trainen hard door om hopelijk in januari 

sterk aan de oche te verschijnen.  

 

Mocht je ons willen volgen komend seizoen en eventuele updates niet wil missen, kan dit op de Face-

book pagina en via Instagram. 

 

Darters: 

Ben Schipper 

Colin Kamen 

Dwight van Keeren 

Erwin Verweij 

Kevin Maaskant 

Kevin Verhoef 
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In september start het nieuwe korfbalseizoen. Zoals velen van jullie op 
Facebook gelezen zullen hebben start onze selectie senioren OZC1 onder 
leiding van een nieuwe hoofdtrainer/coach. Zijn naam is Sean IJzelenberg 
en in dit interview, exclusief voor LdL, stellen wij Sean enkele vragen en 
leggen wij hem korte uitspraken voor waar hij een keus in kan maken. Een 
mooie kans om hem eens beter te leren kennen. Ondanks dat Sean binnen 
OZC al enige bekendheid heeft, d.m.v. zijn eigen gespeelde en behaalde 
kampioenschappen, willen wij graag aan de hand van dit interview samen 
met hem kijken naar de opstelling van zijn visie betreft komend seizoen en 
welke richting hij graag op wil met het senioren Vlaggenschip OZC1. 

 

Wat leuk dat je akkoord hebt gegeven met het geven van dit interview. 

 

Graag willen we iets meer te weten komen over jou als nieuwe hoofdtrai-
ner/ coach van het OZC Vlaggenschip.  Kun je ons iets meer over jezelf stellen (werk, hobby, interesses). 

Nou ik ben Sean, en ik ben net dertig jaar jong geworden. Buiten de hobby korfbal (voormalig speler en 
nu coach) heb ik sinds begin dit jaar een moestuin in mijn achtertuin gemaakt waar ik nu letterlijk de 
vruchten van pluk. Daarnaast vind ik het ook leuk om te fietsen (mountainbiken) maar ik moet eerlijk 
zeggen dat daar de laatste tijd weinig van komt. Momenteel werk ik nu ongeveer acht jaar als service-
klanten medewerker bij een groot spoorweg bedrijf genaamd DB Cargo. 

De redactie van LdL is ter oren gekomen dat je sinds kort vader bent geworden. Hoe bevalt het vader-
schap? 

Klopt, onze zoon Blake is op 05-06-2020 geboren. Het is heel leuk om een kleine mix van Eline en mij te 
zien. Met de week zie je hem veranderen en groeien. Ondanks dat het veel tijd kost is het elke dag genie-
ten. En dan mag ik niet eens klagen want Eline heeft echt de grootste taak als moeder. 

Waar ben je zelf ooit begonnen met korballen en hoe oud was je toen? 

Ik ben eigenlijk een soort van op OZC (Het Zuiden) geboren. Mijn ouders hebben zelf ook altijd gekorfbald 
bij Het Zuiden, en ik ging van kleins af aan al mee. Dus zo rol je er al snel in. Hoe oud ik precies was toen 
ik mijn eerste wedstrijd speelde weet ik niet meer precies. Maar dat was nog in de Welpen. Dat bestaat 
tegenwoordig niet meer. Dat zit een beetje tussen de kabouters en de F-jes in. Sindsdien ben ik altijd bij 
OZC gebleven, en helemaal doorgeroeid naar de senioren. 

Vorig seizoen was je hoofdtrainer/coach van OZC 2de seniorenteam. Hoe is deze periode je bevallen en 
vanwaar de opstap naar het 1ste seniorenteam? 

Het begon afgelopen seizoen eigenlijk heel goed op het veld. Echter ging het in de zaal mis. Veel van de 
selectieleden kregen te maken met blessures, waar een aantal zelfs nu nog mee lopen. Hierdoor werd het 
moeilijk om het team compleet te krijgen om een wedstrijd te kunnen spelen. Gelukkig kregen we veel 
steun vanuit het 3e die deze plekken prima hebben ingevuld. Ik was eigenlijk van plan om aan het eind 
van het seizoen te stoppen i.v.m. de kleine die op komst was en door veranderingen op Eline haar werk. 
Maar dit loopt allemaal soepel waardoor ik toch door kon gaan Toen ik hoorde dat OZC nog geen trainer 
had voor het eerste heb ik aangegeven dat ik eventueel beschikbaar ben als OZC dat ook ziet zitten. En zo 
is het balletje gaan rollen. 

Van welke trainer/coach heb je zelf het meest geleerd? 

Ikzelf heb in de afgelopen jaren als speler veel coaches gehad. En van hun allemaal heb ik wat opgestoken. 
In positieve, en ook in negatieve zin. Die dingen neem je uiteindelijk zelf mee naar een manier zoals ik 
graag als coach/trainer wil zijn.   

Wat zijn, volgens jou, je sterke en minder sterke kanten als trainer/ coach en zou je jezelf nog extra op 
willen focussen? 

Er is altijd ruimte voor verbetering, en blijven leren kan altijd. Ook dit seizoen zal ik genoeg opsteken van 
situaties die zich zullen afspelen. Om te zeggen wat mijn sterke kanten zijn is niet aan mij. Dan moet ik je 
doorverwijzen naar de spelers van het 1e . 
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De redactie van LdL heeft via de Facebook-pagina OZC vernomen dat je nauw zult gaan samenwerken 
met Mark Potter (hoofdtrainer/ coach A1). Hoe denk je dat komend seizoen, o.l.v. jullie samen, eruit 
gaat zien qua visie en prestaties?  

Mark is vroeger ook mijn coach geweest, dus ik weet precies wat Mark van een team verwacht. Qua 
visie zitten we op één lijn, en dat is ook de visie die OZC heeft. Ik maak me dan ook niet druk om de 
samenwerking met Mark.  

Welke wedstrijd ooit is jou het meest bijgebleven? Dat kan de meest bespreekbare, de moeilijkste of 

meest komische zijn?  

Ik moet eerlijk zeggen dat ik slecht ben in het onthouden van wedstrijden. Maar kampioen ’s wedstrij-

den en de wedstrijden op een NK toernooi zijn dan toch wel de mooiste.  

Zijn er nog bepaalde zaken die OZC, in de breedste zin van het woord, jou en je team zouden kunnen 

bieden als bijdrage om het Vlaggenschip van hun club naar een hoger level te kunnen tillen? 

Ik zelf was als jeugdspeler altijd te vinden bij de wedstrijden van ons 1e. En ik zou het heel tof vinden 

als de jeugd van OZC jullie 1e ook komt aanmoedigen. Uiteraard zijn er wel wat jeugdspelers te vin-

den, maar ik denk dat het er nog veel meer kunnen zijn. Misschien leuk om onder de jeugd een sup-

porters groep op te richten. Uiteraard is elke support welkom. 

Hoe denk jij dat, totdat er een vaccin is, Covid-19 (Corona) van invloed zal zijn op de toekomst van de 

korfbalwereld? 

Momenteel zie je dat er binnen de KNKV duidelijke regels worden gesteld aan de verenigingen om toch 

zo normaal mogelijk te kunnen korfballen. Ook binnen OZC wordt er goed gewerkt om het zo veilig 

mogelijk te houden voor iedereen. En als we hier allemaal aan mee werken verwacht ik dat wij dit 

seizoen gewoon kunnen beginnen, en ook afmaken. 
 

Hieronder hebben wij van LdL wat korte uitspraken geplaatst. Graag willen wij van jou weten welke 

uitspraak het dichtst bij jouw persoonlijkheid komen? 

Liever aanvallend of verdediging? 

Als speler overduidelijk aanvallen, maar als coach vind ik beide erg belangrijk. 

Familietoernooi of Schutterstoernooi? 

Familietoernooi. 

Afstandsschot of doorloper? 

Afstandsschot. 

Zaalwedstrijd of liever op het veld? 

Zaalwedstrijd, en straks met de kleinere afmetingen buiten kies ik voor het veld. 

Jeugd of senioren training geven? 

Beiden. 

Een korfbalwedestrijd winnen met 5-2 of met 20-19? 

20-19! 

Bedankt voor dit leuke en interessante interview.  
 

Namens de redactie van LdL willen wij Sean, samen met het Vlaggenschip, héél veel succes toewensen 

in het nieuwe seizoen! 
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OZC 100 jaar 
 

19 September a.s. bestaat onze prachtige club 100 jaar.  

Met pijn in ons hart kunnen we door de huidige omstandigheden niet een fatsoenlijk feest-

jaar neerzetten. Uiteraard laten we 19 september niet aan ons voorbij gaan en zullen we 

hier op een gepaste manier aandacht geven voor ons 100-jarige jubileum. 19 september 

spelen (bijna) alle teams thuis en zullen we een korte plechtigheid houden rond de wedstrijd 

van het eerste, daarnaast zullen we deze dag feestelijk aankleden en proosten op dit jaar.  

Echter zitten we momenteel met restricties voor de hoeveelheid bezoekers en kunnen we 

hier geen groot evenement van maken. Hierom zullen we dit niet groots bekend maken.  

Van uitstel komt geen afstel. Het feit dat we louter een plechtigheid met toast kunnen hou-

den voor nu, wil niet zeggen dat we het niet gaan vieren. De gehele planning zoals het was 

voor afgelopen seizoen, schuiven we gewoon een jaar op. Uiteraard alles onder voorbehoud. 

De data worden 19 september aan u kenbaar gemaakt.  

Voor nu hopen we jullie allen te zien op 19 september waar wij proosten op ons jubileum 

en daarna ons vlaggenschip kunnen bewonderen. 
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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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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.  

 

De sponsorcommissie heeft sinds kort ook een eigen 

bord geplaatst langs de lijn deze staat onder het sco-

rebord. 

 

Ook zijn er van het sponsorgeld Beach flags aange-

schaft deze vlaggen zijn een echte eyecatcher als je nu het veld op loopt. 

 

 

Ook zijn wij erg verheugd met alle adverteerders in ons clubblad hiervoor onze hartelijk 

dank, dit wordt erg gewaardeerd. Van deze opbrengsten gaan we onze trainers in een 

nieuw jasje steken  . 

 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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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. 
 
Iedere vereniging heeft wel iemand die ‘Het zonnetje in het clubhuis’ is. 
Bij Ozc valt Elza Burg onder deze categorie. 
Als er iemand volledig belangeloos, altijd vol van enthousiasme en met 
een super positieve instelling richting OZC, haar steentje bijdraagt dan 
is het wel Elza.. Als we alles wat Elza doet binnen OZC op zouden moe-
ten sommen dan zijn we nog wel even bezig. 

- technische commissie 
- bardiensten 
- clinics 
- wedstrijdsecretaris  
- aanspreekpunt DEF 
- Koningsdag of Jeugd Vakantieland met korfbal 
- coach Kangoeroes 
- taarten bij de bakker halen bij kampioenschappen (op de fiets ) 

En niet te vergeten als supporter langs de lijn als haar dochter Isabel of 
haar zoon Justin op het veld een wedstrijd speelt. 
Buiten OZC zit Elza ook zeker niet stil. Zij is al vrij lang werkzaam als Chemisch Laborant in het labora-
torium van DSM. Iedere dag gaat zij fietsend door de Maastunnel naar delft en terug. (elektrisch ) 
Ook is Elza op vele gebieden buiten OZC zeer maatschappelijk betrokken. Zo fietst zij mee met de ‘Tour 
For life’. Elza is ook regelmatig te zien in haar eigen ‘Vreewijk’ waar zij bij diverse buurtactiviteiten ook 
hand-en-spandiensten verricht. 
Bij OZC hebben vele ouders regelmatig te maken met Elza. Bij ziekte of afmelden, maar ook bij de weke-
lijkse terugkerende puzzels om teams voor een wedstrijd compleet te krijgen. 
Elza staat niet graag in de belangstelling. Ze doet altijd gewoon haar ding, maar in februari jl. kon zij er 
niet meer omheen. Toen kreeg zij de nominatie ‘Sportvrijwilliger Rotterdam-Rijnmond2020’ waar zij als 
tweede eindigde. Menig lid van OZC heeft een welgemeende stem op haar uitgebracht omdat ze het 
simpelweg dik verdient en zij erg gesteld op haar zijn. 
Elza, je bent een kanjer! Een meer dan terechte vrijwilliger van de maand. Blijf enthousiast en altijd 
positief en we hopen dat we nog lang van je energie gebruik mogen maken. ☺ 
 
 
 
Wie wil jij nomineren voor vrijwilliger van de maand? Stuur voor 25 sept je nominatie met motivatie 
naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

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

 

Stuur je leukste korfbalmomenten op naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl 
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Start nieuw seizoen Kombifit 45+  

Op maandag 31 augustus a.s. om 19.30 uur start ook weer het nieuwe seizoen voor de kombifitters. Een 

beetje onopgemerkt door de rest van OZC maar toch inmiddels al een behoorlijk aantal jaren, zijn op 

maandagavond de plm. 15 leden van de groep (dames en heren) met veel plezier aan het sporten. Vorig 

seizoen en ook het komende seizoen gebeurt dit onder leiding van Jan van der Meer. 

Wij zouden het leuk vinden om in het nieuwe seizoen ook weer wat nieuwe deelnemers te kunnen be-

groeten. We denken daarbij met name ook aan vaders, moeders, opa’s en oma’s van OZC-jeugdleden of 

senioren. We zetten daarom hieronder weer eens wat informatie over Kombifit op een rijtje. 

Deelnemen aan Kombifit 45+ betekent een uurtje per week op de maandagavond van 19.30 tot 20.30 

uur sporten (tot de herfst op het veld buiten, ’s winters in het gymlokaal van de Mare en in het voorjaar 

weer naar buiten). Gezond, geen competitie, maar wel lekker bewegen op je eigen niveau met ook oog 

voor plezier en gezelligheid. Laagdrempelig zowel qua inhoud, als ook voor wat betreft de hoogte van de 

contributie. Voor niet spelende  OZC-leden en voor donateurs is deelname aan Kombifit gratis.  De in-

houd van de trainingen wisselt per week. Naast aandacht voor lenigheid en evenwicht, komen er allerlei 

sporten en spelletjes langs. Langs komen korfbal, handbal, voetbal, beachbal, trefbal, basketbal, tafelten-

nis, hockey,  badminton, volleybal, slagbal. Een heel gevarieerd aanbod dus, voor ieder wat wils. 

Ben je 45 jaar of ouder en vind je het belangrijk om (weer) te gaan sporten, dan maak je niet snel meer 

of weer de stap naar een sportvereniging. Korfbalvereniging OZC richt zich met Kombifit 45+  juist op 

deze groep mensen. Wij zouden het leuk  vinden als u vrijblijvend 1 of 2x komt meedoen met onze trai-

ningen om te ontdekken of Kombifit 45+ iets voor u is. Wil u meedoen bel even naar Bobbie van der 

Meer (06-20071973). Als meedoen een te grote stap is, kom dan een keertje kijken naar de training op 

maandagavond.  

 

Bobbie van der Meer 
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Het antwoord van de prijspuzzel van de editie van Juni was : De Mooiste club van allemaal! 

Met de winnaar van de ‘snackie’ hebben we middels contact opgenomen. 

 

Antwoord raadplaat: Dat vertellen we volgende editie   

− 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 verdere info volgt snel! 
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HEEL OZC BAKT 

Altijd de wens gehad om aan een taartenwedstrijd mee te doen?   

Dat kan op zaterdag 03 oktober a.s. De taartenwedstrijd zal plaatsvinden in de kantine 

van OZC. Leeftijd is niet van belang, maar wel dat je OZC-er bent en een lekkere taart of 

12 cup cakes presenteert.  

Het thema is 100 jaar OZC! 

Alle baksels zullen op professionele wijze worden beoordeeld op smaak en uitstraling door 

een drie-ledige jury welke bestaat uit Danny, Elza en Melina. Er zal uiteindelijk een 1ste, 

2de en 3de prijs te verdelen zijn en uiteraard de eeuwige roem als ‘ Beste Bakker van 

OZC’! 

Je zelfgemaakte creatie dient op 03 oktober ‘s morgens om 10 uur blind ingeleverd te 

worden. Je krijgt dan een controlenummer mee en er blijft een nummer achter bij jouw 

taartontwerp. 

Wil jij strijden om de titel ‘Beste Thuisbakker van OZC’ schrijf je dan snel via onderstaand 

mailadres in, want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Je kunt inschrij-

ven via Maayke Scheerman 

mailadres: maaykestz@genmail.com en geef daar je naam, leeftijd en telefoonnummer 

door. 

Aansluitend word het gebak per punt/stuk te koop aangeboden, waarbij de opbrengst van 

de verkoop volledig ten goede komt aan 

OZC.  

Het exacte tijdstip van de prijsuitreiking 

en de eindverkoop van alle overheerlijke 

zoetigheden word op een nader te ver-

melden tijdstip op Facebook /Instagram 

bekend gemaakt. 

Groetjes en veel bakplezier! Ik ben be-

nieuwd naar al jullie mooie creaties. 

Maayke.  

mailto:maaykestz@genmail.com
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Beste Leden, 

 

Al enige jaren is er sprake van een ontmoedigingsbeleid voor het roken op sportterreinen en op termijn 

zullen sportterreinen geheel rookvrij moeten zijn. Het bestuur heeft dit punt meegenomen en heeft beslo-

ten dat het sportterrein vanaf het begin van de tweede helft veldseizoen (medio maart) rookvrij is. Wij 

als bestuur nemen hierin onze verantwoordelijkheid en geven hierbij het signaal dat roken en sport niet 

samengaan voor een gezond en veilig sportklimaat.  

 

Dit houdt in, dat na binnenkomst op het terrein niet meer gerookt mag worden bij sport- en jeugdacti-

viteiten. Bij overige of bijzondere activiteiten zal het rookbeleid in een draaiboek opgenomen worden 

waarna deze ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd. 

 

Voor de uitstraling van de vereniging is het niet wenselijk dat direct voor de toegangspoort gerookt 

wordt, het bestuur verzoekt dan ook aan eenieder hier rekening mee te houden. 

   

Het Bestuur  
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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. 
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Nieuw seizoen, nieuwe regels. 
 

We mogen eindelijk weer de wei in! Ik moest afgelopen zaterdag nog mijn zaalschoenen wisselen voor 
mijn veldschoenen want de laatste wedstrijd die ik floot was in Maart, vlak voor de lockdown. 
 

Dit seizoen heeft het IKF een aantal regels aangepast waar ik al gelijk mee te maken kreeg want ik had 
ze niet paraat. Er is namelijk een opvallende situatie waarbij het IKF al wel spelregelwijzigingen heeft 
gepubliceerd maar het KNKV tot op heden deze nog niet in het Nederlands op de KNKV site heeft staan. 
Je vindt wel Nederlandse vertalingen maar zijn de nieuwe regels al geldig?  
Dat wordt aan de scheidsrechter overgelaten maar bij de start van de competitie zijn ze zeker geldig. 
Dan maar even de belangrijkste op een rijtje: 
 

De coaches: 
Zij moesten altijd op de bank zitten en mochten daar alleen vanaf om kortstondig een aanwijzingen te 
geven. Dat is aangepast: zowel de hoofdcoach als assistent mogen nu beide aanwijzingen geven zolang zij 
geen hinder zijn. Een sr kan dus nog steeds een coach naar zijn bank verwijzen maar de coach en zijn 
assistent hebben nu meer bewegingsruimte. De assistent was tot nu toe een functie die niet actief mocht 
coachen aan de lijn, dat mag deze nu wel. 
Het is wel zo dat altijd maar 1 coach van de bank af mag zijn. 
 

De strafworp: 
Deze wordt nu genomen door degene waar de overtreding op wordt gemaakt, dus dat zal even wennen 
worden voor iedereen. Vroeger was er vaak een strafworp specialist die alle strafworpen nam, die bestaat 
vanaf heden niet meer.  
Er is nog een bijkomende regel: bij herhaalde overtredingen zal de scheidsrechter op een gegeven moment 
vrije ballen opwaarderen naar strafworpen. 
De strafworp nemer is dan degene wiens scoringskans ontnomen werd. Was er geen scoringskans dan 
neemt degene de strafworp op wie de overtreding werd gemaakt. 
Is er sprake van een herhaalde overtreding bij het nemen van een vrije worp dan wordt de nemer van de 
vrije worp de strafworpnemer. 
 

Voetbal en nog een paar kleinere regels: 
Deze regel wordt vanaf heden als volgt omschreven: 
Van voetbal is alleen nog maar sprake als de scheidsrechter opzet vaststelt. In alle andere gevallen dus 
niet. 
Steunbal is afgeschaft, evenals het verbod op vallend de bal bemachtigen. Ook de bal met de vuist spelen 
is vanaf heden toegestaan. 
De opbal is afgeschaft en mag dus niet meer gebruikt worden in twijfelgevallen. Het is aan de scheids-
rechter om een keuze te maken wie in zijn ogen balbezit “krijgt”. 
 

Tijdrekken/spelbederf: 
Tot nu toe werd er vaak alleen in de slotfase van een wedstrijd gefloten voor tijdrekken. Vanaf heden kan 
een scheidsrechter gedurende de gehele wedstrijd bepalen da teen team geen aanvallende bedoelingen 
heeft en bewust aan het tijdrekken is. Dan staat het hem rij daarvoor te fluiten en de bal aan de andere 
partij te geven. 
 

Er zijn nog veel meer kleine wijzigingen zoals bijvoorbeeld dat de dames tenues een andere pasvorm mo-
gen hebben dan de heren tenues zolang zijn er wel hetzelfde uitzien. Ik verwacht dat deze wijzigingen in 
de KNKV vertalingen wat beter te begrijpen zijn. Ik vond alleen een tabel van het IKF en natuurlijk wat 
interpretaties van verschillende verenigingen. 
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Dan nog even in het algemeen: de scheidsrechters van OZC gaan natuurlijk weer hun best doen om alle 
toegewezen wedstrijden te fluiten. Persoonlijk liep ik vorig jaar tegen het feit aan dat dit betekende dat ik 
met regelmaat 2 wedstrijden stond te fluiten. Dat laten mijn knieën niet meer toe dus dat gaat niet 
meer gebeuren. 
Doordat OZC niet echt een positieve naam heeft bij externe scheidsrechters en omdat onze wedstrijd-
teams in lagere klassen spelen is de kans dat we bondscheidsrechters krijgen voor deze wedstrijden rela-
tief klein. Zeker gezien het feit dat het KNKV ook een chronisch tekort aan scheidsrechters heeft, op we-
kelijkse basis meer  dan 100, zullen wij verwacht ik veel wedstrijden zelf moeten fluiten. Ik reken op 
ieders flexibiliteit om dit mogelijk te maken! 
Justin zal de scheidsrechters weer indelen voor de najaar competitie, dus kijk goed wanneer jij, of in 
uiterste noodzaak, je eigen team een wedstrijd moet fluiten. 
Onze bondsscheidsrechters Vinny, Bennie, Justin, Marco en ik gaan weer ons best doen om de benodigde 
wedstrijden en meer te fluiten voor de rompregeling. Er gaan echter geruchten dat deze is afgeschaft. 
Zodra ik meer weet kom ik daar op terug. Wim Hoogendoorn zal zodra hij weer mobiel is op pad gaan 
als beoordelen en is nog steeds aanspreekbaar als je een vraag hebt omtrent een spelregel of situatie waar 
je vragen over hebt. 
 
Voor nu, stay safe, laten we een goede start van de competitie start hebben met elkaar! 
 
Ben Meerman. 
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1) Wie ben je en vertel iets over je zelf? 

Ik ben Aiden en ik ben acht jaar. Ik speel komend seizoen bij de E.  

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Ik kom al sinds mijn derde jaar bij OZC. Ik ben bij de Kangoeroes begonnen om-

dat ik met mijn zus Merel meeging.  

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

Ik heb niet echt voor korfbal gekozen. Ik ben er ingerold via Merel en nu vind ik het te leuk om te stop-

pen.  

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

Als ik niet korfbal dan speel ik graag spelletjes op mijn PlayStation en ik hou van fietsen en met de hond 

naar het park gaan.  

5) Wat zijn je sterke punten? 

Ik kan goed gooien en verdedigen en ik probeer erop te letten dat alle kinderen de bal een keer krijgen.  

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Ik ben niet zo snel en het lukt niet altijd om tijdens de wedstrijd te scoren. Dat gaat op de training altijd 

beter.  

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Ik draag altijd fel gekleurde sokken bij een wedstrijd en eet een banaantje.  

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

Mijn ambitie is om iedere wedstrijd te scoren.  


