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Ik zoek een psycholoog. Wat als ………….., en wat nu 

Nog een paar daagjes slapen en dan hebben we er precies een jaar “ellende” op zitten waar we nu 
beetje bij beetje uit krabbelen, en ja we hebben het natuurlijk over corona. Voorheen was het alleen 
bekend om de lekkere smaak na een heerlijke zonnige dag langs de lijn en in de avond met z’n allen 
lekker ontspannen met goede muziek en vrienden.  
 

De eerste maanden effe lekker niksen, thuis werken achter de computer, geen of minder verplich-
tingen, je eigen tijd invullen en thuis de zaakjes op orde brengen met verven, behangen, verbouwen 
en de nodige schoffelwerk in de tuin. Samen thuis met z’n allen en het gezinsleven op en top en 
intens beleven. Alle spelletjes op de PlayStation uitgespeeld en persoonlijke records gebroken. Had-
den we maar voor de corona aandelen van Netflix gekocht dan waren we nu schathemeltje rijk. Nog 
nooit zoveel series gezien in talen die niet om aan te horen waren laat staan de kwaliteit, maar ja 
wat moet je anders. 
 

Als we het vertalen naar onze vereniging hebben we de kantine onder handen genomen overbodige 
bekabeling weggehaald, de boel schoongemaakt, levensmiddelen verkocht, onderhoud gepleegd en de 
boel opgeruimd. Buiten hebben we het rookhok weggehaald want roken binnen het hek doen we niet 
meer en het materiaal hok is flink onder handen genomen. Om financieel goed deze periode door te 
komen hebben we zoveel mogelijk afgesloten en afgekoppeld en heeft onze penningmeester alles op 
alles gezet om te zorgen dat de contributies werden betaald, want als je hier te laat mee begint 
hebben we er dadelijk nog een probleem bij, immers de kosten blijven weliswaar in mindere maten 
gewoon doorlopen. 
 

Maanden verstrijken en een “lichtelijk” ongemak begint meester te maken van de gedachte waarbij 
elke vraag begint met. Wat als ……………… Deze vragen zijn killing en de antwoorden hypothetisch. 
Perfect gedachtevoer voor een psycholoog en een stuk minder voor een bestuurder van een sport-
vereniging. En als de wat als vraag is gesteld volgt de logische vraag Wat nu ………………  
 
Na het ergeren van de ‘wat als’ vragen en de paniek van de ‘wat nu’, wordt er verwacht dat je als 
voorzitter sturing geeft aan het bestuur en richting geeft aan andere zaken, maar de grote vraag is 
wat en hoe. Een aantal maanden later lukt het om een beetje beeld te krijgen door met een heli-
copterview over de vereniging te kijken en te concluderen dat er ook kansen liggen. Er is een stabiel 
bestuur wat ook geldt voor de commissies, er zijn wat financiële mogelijkheden d.m.v. subsidies, we 
krijgen nieuwe kleine velden, we kunnen wat investeren, we kunnen verbruikerskosten drukken, we 
kunnen de eerste vereniging in Nederland worden waarbij geen gas meer wordt verbruikt en dus 
voldoen aan de eis die gesteld is in 2050 !!!, de kleedkamers worden aangepakt en ondertussen valt 
de verlichting uit en de grote koeling heeft het begeven, maar met een investering zouden we zo-
maar de mooiste accommodatie kunnen hebben van Rotterdam-Zuid. Dus ja waar praten we over.      
 

Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder en het is nu 26 februari 2021 en de tijd is 
18:29 en een paar seconden Erik zit wederom achter me aan i.v.m. de 
deadline LDL en moet dit voorwoord afsluiten. Vooruit daar gaat ie dan. 
We zijn volop in beweging, voeren bijzondere gesprekken met Gemeentelij-
ke instanties en in deze tijd zijn er nieuwe aanmeldingen. We hebben de 
radio gehaald en morgen komt NRC langs voor een interview in de krant 
met als onderwerp hoe wij het voor elkaar krijgen en andere niet. We 
hebben twijfelaars in ons midden en hopelijk zijn dat twijfelaars die beslui-
ten om bij OZC te blijven. Besluiten zijn genomen en onze uitdaging is om 
deze positief te beïnvloeden. De vereniging staat op, de leden staan op, de 
vrijwilligers staan op, de sponsoren staan op en mij rest de hele grote 
vraag stel dat, en     WAT ALS …………..  
 

Danny Schipper  
Voor nu, Voorzitter van OZC 
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Adres:   Enk 190 

Postcode:  3075 VC Rotterdam 

Telefoon nummer: 010-4321189 

Email:   secretariaat@ozc-rotterdam.nl 

Voorzitter: Danny Schipper 

Telefoon: 06 – 53 11 17 08 

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 Haide  

E-mail: chaminda.ozc@outlook.com 

 

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/ https://www.facebook.com/OZCRotterdam/  

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/
https://www.facebook.com/OZCRotterdam/
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MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS OP KORFBALVERENIGING OZC 

 
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmo-

menten sterk terugdringen. (DIT GELDT VOOR DE TRAININGEN TIJDENS HET SEIZOEN) 
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Beste OZC’ers, 

  

Gelukkig zijn wij afgelopen zaterdag 20 februari weer begonnen met trainen. Als TC zijn 

wij erg blij om jullie weer op het veld te zien. Er is achter de schermen hard gewerkt om 

te voldoen aan de opgelegde maatregelen. 

  

Zoals jullie allen weten komen er nog geen grote versoepelingen en moeten wij het doen 

zover wij dit kunnen invullen. 

  

De lachende gezichten van de kinderen doen ons goed . 

  

Ook zijn wij samen met het bestuur druk bezig om leden te behouden en leden aan te 

trekken. Wij zijn opzoek naar leden voor alle teams. Wil je prestatiegericht of vrijblijvend 

korfballen? Dit kan bij OZC. Alle mogelijkheden zijn te bespreken. 

  

Aan alle maar dan ook echt ALLE spelende en niet spelende leden het verzoek om OZC 

(jou club) onder de aandacht te brengen. Heb jij ideeën om spelers te werven? Ken jij ie-

mand die affiniteit heeft met werving en promotie? Ken jij iemand die weer wilt gaan 

sporten? Ben jij iemand die twijfelt wat hij/zij volgend seizoen wil? Kom in beweging en 

neem contact op met: 

  

Secretariaat@ozc-rotterdam.nl of Chaminda.ozc@outlook.com 

  

Kijk op de site: www.ozc-rotterdam.nl 

  

Voorzitter TC, 

Chaminda 

mailto:Secretariaat@ozc-rotterdam.nl
mailto:Chaminda.ozc@outlook.com
http://www.ozc-rotterdam.nl/
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Beste OZC’ers, 

 

In deze moeilijke tijd is er ook goed nieuws! OZC is één van de twee sportveren-

gingen die is gekozen voor het clubkadercoach project uit de diverse Rotterdamse 

sportverengingen die zich hebben aangemeld. Het project wordt vanuit Rotter-

damsportsupport begeleid door twee clubkadercoaches die een jaar lang op onze 

club aan de slag gaan.  

 

Maar wat houdt dit project nou eigenlijk in ? 

Clubkadercoaching helpt trainers/coaches door hen structureel op te leiden en te 

begeleiden. Hoe zorgen zij ervoor dat iedereen plezier ervaart, dat de oefeningen 

lekker lopen en dat het sporten bij de club ook een bijdrage levert aan de sociale 

en persoonlijke ontwikkeling ? 

Naast deze begeleiding voor de trainers/coaches zullen de twee clubkadercoaches 

ook helpen met doelstellingen die aangedragen zijn vanuit het bestuur en techni-

sche commissie. Deze doelstellingen hebben veelal te maken met het beleid en uit-

voering binnen onze club. Hier zullen we dus ook in de praktijk zeker wat van 

gaan merken. 

 

De twee clubkadercoaches van Rotterdamsportsupport zullen zich eerst voorstellen 

aan de trainers/coaches om vervolgens als de maatregelen het toelaten ook fysiek 

aanwezig te zijn op de club. Zij willen graag zien, horen en voelen wat voor een 

club OZC is en hoe zij ons kunnen helpen stappen te zetten naar een toonaange-

vende korfbalclub op Zuid. 

 

Stay safe en hopelijk tot snel weer op de club.  

Met sportieve groet, 

Antonio van der Biezen 

Trainerscoördinator 
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Dinsdag 

F1   18:30—19:30 

E1+E2   18:30—19:30  

D1   18:30—19:30  

Senioren 27+  18:45—20:00  

 

Donderdag 

C1   18:30—19:30 

B1   18:30—19:30 

A2   18:30—19:30 

3   19:00— 20:00 

A1 + 1   19:00—20:00 

 

 

 

 

 

Zaterdag 

F1   10:00—11:00 

Kangoeroes  11:00—12:00 

E1 + E2   11:15—12:15 

D1   11:15—12:15 

C1   12:30—13:30 

B1   12:30—13:30 

3   12:30—13:30 

A2   13:45—14:45 

A1 + 1   13:45—14:45 

Senioren 27+  12:30– 15:00  

 

Maandag 

Kombifit  18:30-19:30 
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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 

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

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

mie, Melat, Nidalia 

Coach: Tirza, Chantal. Lotte, Sanne 

Dames: Liona, Elissa, Ilza, Chelsea, Melat, Zoë, Yara 

Heren: Sef 

Coach: Chantal. Lotte, Bennie 
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Uitslagen 
  
 
Programma 
 
 

Heren: Aiden 

Dames: Kayleigh, Fenna, Micah, Deylucia, Zoë 

Coach: Troy, Shelly 

Heren: Umeyr, Kick, Revi 

Dames: Defnenaz, Beray, Noemy   

Coach: Hester, Lucino 

Uitslagen 
 
Programma 
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Heren: Thomas, Amir, Mike. 

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

Chelsey, Shivani, Tessa 

Coach: Kevin, Davey, Daphne 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Uitslagen 
 
 
Programma 
 

Heren: Berat, Milan, Sinan, Alain 

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

Kyshaina, Eden 

Coach: Joyce, Julia 
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Heren: Curtis, Issa, Max, Rowan. 

Dames: Hazal, Khianna, Sanne, Nikkie 

Coach: Winni, Dennis 

Uitslagen 
 
Programma 
 

 

Uitslagen 
 
Programma 
 

Heren: Erik, Jamie, Felix, Jeffrey 

Dames: Yaelle, Thalitha, Nikki, Yarah 

Coach: Jordi, Antonio 
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Heren: Jay, Thom, Mik, Frank, Rinse  

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

Coach: Mark, Melina, Peter 

Uitslagen 
 
Programma 
  

 

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

Dames: Julia, Tirza, Tamara, Joyce 

Uitslagen 
 
Programma 
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Heren: Kevin v L, Kevin S, Chaminda, Mitchel, Bennie, 

Dwight, Nolan, Timo 

Dames: Chantal, Iris, Eline, Daphne, Michelle, Suzanne, Ka-

rina, Nicole 

Uitslagen 
 
Programma 
 

 

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Rutger, Hamaad, Matthies, 

Jordi 

Dames: Charlotte, Shelby, Rachel, Lisa, Laura 

Coach: Eric 

Uitslagen 
  
 
Programma 
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Raadplaat uit de oude 

doos! 

In het kader van de Carnaval, wat we 

dit jaar hebben gemist. 

Weet jij wie hier goed gemutst op de 

foto staat.( heb hem wat moeilijker ge-

maakt, zonder mandkapje was het erg 

makkelijk  ) 

 

Voor het antwoord verwijs ik jullie naar 
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Als je de kleurplaat hebt ingekleurd,  

Kan je deze inleveren bij je trainer. 
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Vanuit Rotterdam Sportsupport was er de vraag of wij als vereniging een stagiair wilde hel-

pen met zijn onderzoek. Wij als vereniging staan natuurlijk open voor nieuwe ideeën en wil-

de deze stagiair dus graag helpen. Hij deed onderzoek naar hoe verenigingen de populaire 

app TikTok kunnen inzetten om meer leden te werven. Wij hebben dus een TikTok account 

aangemaakt en hebben zijn Plan van Aanpak gevolgd als leidraad voor onze strategie. 

 

Romy en ik zijn hier samen op aangehaakt. Wij hebben de ‘inluencers’ van OZC opgetrom-

meld om ons team te versterken. Wij hebben dus hulp gezocht bij: Elena, Ginny, Sanne & 

Yaëlle. Dit is een top werkende team met gezellige en creatieve mensen. Onze influencers 

kunnen lekker hun gang gaan met alle creatieve ideeën die ze hebben en Romy en ik kijken 

of dit past bij OZC en of dit dan ook al geplaatst kan worden. Dit varieert van TikToks over 

wat korfbal is, herkenbare zaken voor iedereen die op korfbal zit en wie OZC is natuurlijk.  

 

Wij hebben nu 20 volgers en 47 likes. Als alle leden ons gaan volgen en dit gaat delen met al 

zijn vrienden en vriendinnen moet dit er meer gaan worden, dus neem een kijkje en volg 

ozc.rotterdam op TikTok. 

 

ozc.rotterdam (@ozc.rotterdam) TikTok | Bekijk de nieuwste TikTok-

video's van ozc.rotterdam 

 

https://www.tiktok.com/@ozc.rotterdam?lang=nl-NL
https://www.tiktok.com/@ozc.rotterdam?lang=nl-NL
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Steun OZC gratis en voor niks via OnzeClubwinkel.nl! 

Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze club. 

Met jouw hulp kunnen we in deze stille en moeilijke tijden iedere 

vorm van steun goed gebruiken. 

Samen staan we sterk! 

Daarom vragen wij graag je aandacht voor het volgende: 

Jij kunt onze club sponsoren door middel van je internetaankopen, zonder dat het je ook 

maar iets kost! We zijn namelijk aangesloten bij OnzeClubwinkel. 

Het principe is simpel: Je doet je online aankopen bij een van de 500 aangesloten webshops 

waaronder: 

       

 

Je bestelt zoals je dat normaal gesproken doet, met als enig verschil: een percentage van 

het aankoopbedrag gaat naar de vereniging. 

Zo doe je dat: 

1. Ga naar www.onzeclubwinkel.nl 

2. Selecteer hierbij OZC. 

3. Vind vervolgens je webshop via de zoekbalk of categorieën en klik erop. Je wordt 

doorgelinkt naar de webshop. 

4. Je doet je aankoop of boeking bij de webshop zoals je gewend bent. 

5. Zodra er een aankoop of boeking is afgerond gaat er een percentage van het aan-

koopbedrag naar onze club. 

6. En het mooie is: het kost jou niks extra! 

 

We willen je dus vragen om de volgende keer dat je iets online gaat kopen even aan onze 

club te denken en eerst naar de www.onzeclubwinkel.nl te gaan.  

Namens het complete bestuur, alvast bedankt voor je steun! 

http://www.onzeclubwinkel.nl
http://www.onzeclubwinkel.nl
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Ben jij het ook zat om thuis te zitten? 

Kom dan weer in beweging bij de ouders / recreantentraining! 

Dit mag helaas nog niet in teamverband maar op 1.5 meter. Natuurlijk 

moeten wij ook de andere coronamaatregelen in achtnemen. 

Het is elke zaterdag vanaf 6 maart om 12.30uur. 

In deze coronatijd is het nog gratis dus kom gezellig mee trainen. 

  

Geef je op via whatsapp 06-51050540 

  

Tot dan! 
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Het clubgebouw en de kleedkamers spelen een belangrijke en centrale rol 

binnen de korfbalvereniging. Het is een ontmoetingsplaats voor leden en 

bezoekers.  

De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de gezelligheid rondom de club. 

Om aan de duurzaamheidseisen van deze tijd te voldoen, is daar in het 

ontwerp ook aandacht aan besteed.  

Zo is de buitenkant gereinigd en zijn de deuren vervangen. Ook zijn ze 

een nieuwe vloer en nieuwe ramen aan het plaatsen. Schilderwerk aan de 

binnenkant van het gebouw zal binnenkort plaats vinden en dan ook nog 

nieuw sanitair  . 

De plannen zijn om ook de kleedkamers naar “ #allelectric” te gaan en 

we geen gebruik meer maken van gas. 

Hier komt een #doorstroomboiler (zonneboiler) voor in de plaats. 

Sportaccommodaties verbruiken veel energie en de energierekening is 

daarmee een grote kostenpost. Reden te meer om er alles aan te doen uw 

vereniging #energieneutraal te maken. Dit betekent dat zelfs de gasaansluiting komt te vervallen. 

Daarbij hebben we het dak laten inspecteren, ook deze moet vervangen worden. We krijgen een nieuwe 

dakbedekking in de kleur wit en brandvertragend.  

Wit voor de extra reflectie die we nodig hebben voor de aangeschafte PV-

installatie (#zonnepanelen ) 

We willen dus al met al een #0opdemeter hebben staan. In een Nul op de 

Meter-vereniging wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit 

gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieop-

wekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Ik denk 

dat we op deze manier, aardig in de buurt komen. 

Uiteraard kosten energiebesparende maatregelen en nieuwe technische instal-

laties geld. Deze investering moet altijd afgewogen worden tegen de te behalen 

besparingen. Het goede nieuws is dat er tal van regelingen zijn waarop onze 

vereniging een beroep kan doen. Denk aan landelijke subsidies, samenwerkin-

gen en #sponsors 

We hebben hier ook energie sponsoren voor gevonden die bereid zijn te inves-

teren in de #verduurzaming van de vereniging.  

Dit allemaal o.a. in samenwerking met  

Rotterdam Sportsupport 
 

Breijer Bouw en Installatie 
 

Hart4Solar 
 

Het bestuur van OZC 

https://www.facebook.com/hashtag/allelectric?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJk
https://www.facebook.com/hashtag/doorstroomboiler?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eli
https://www.facebook.com/hashtag/energieneutraal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliW
https://www.facebook.com/hashtag/zonnepanelen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJ
https://www.facebook.com/hashtag/0opdemeter?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkS
https://www.facebook.com/hashtag/sponsors?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkSDh
https://www.facebook.com/hashtag/verduurzaming?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAt
https://www.facebook.com/sportsupport/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkSDhFSc&__tn__=kK
https://www.facebook.com/sportsupport/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkSDhFSc&__tn__=kK
https://www.facebook.com/Breijer-Bouw-en-Installatie-998268330353361/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQN
https://www.facebook.com/Breijer-Bouw-en-Installatie-998268330353361/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQN
https://www.facebook.com/Hart4Solar-285137468296343/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkSD
https://www.facebook.com/Hart4Solar-285137468296343/?__cft__%5b0%5d=AZU1AkEtTggWqYf3sEDpdue6fZDPPOgqOKFOK7gRcZ9uupUunP7Qj4dnYzTVulN-gJU5y6sOInMGRf1SPixAbkH0J3OQAam5cwl9CEev9kAWMtqTug48dPdAy29LWzWhbFKJg9-HGSP2Ar89Y7ccMroYVcWQIUuE6ltqcGwJZrBQQNT6pG4n0eliWAtJkSD
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Cleyo skin experts Rotterdam is een schoonheidssalon waar 
je terecht kan voor gezichtsbehandelingen, massages en 
harsen. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van uw 
huid bij huidproblemen. Ook kunt u bij ons terecht voor anti
-aging behandelingen, acne en het verminderen van litte-
kens. 
Daarnaast kunt u ook een behandeling bij ons boeken ter 
ontspanning, zoals een heerlijke massage van een half uur 
tot aan een uur. Ten slotte is het mogelijk om bij Cleyo skin 
experts Rotterdam uw volledige lichaam haar vrij te maken 
door middel van harsen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van twee soorten hars methoden voor elk soort lichaams-
haar op ieder lichaamsdeel, zoals de bikinilijn, de brazilian 
wax, het gezicht etc.  
 
Burg van Slijpelaan 29  
3077AC Rotterdam  
06 24119161  
rotterdam@cleyo.nl 

https://www.facebook.com/zaynskincare/
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl 

www.horenzon.nl  
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Er is een gloednieuwe sponsor Brochure uitgebracht met diverse sponsormogelijkheden bin-

nen onze vereniging.  

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

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

zelf iets te kiezen wat er gesponsord kan worden.  

 

 

 

 

 

Het moment dat de nieuwe LDL online kwam, afgelopen periode. 

 

http://nieuw.ozc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/brochure.pdf
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Wij, de redactie van LdL, willen in de volgende editie van LdL wat meer leuke en gezellige weetjes 

en nieuwtjes gaan plaatsen.  

Wij doelen dan op zaken die wat meer betrekking hebben op de sport, de spelers, de toeschouwers 

en de organisatie die op de achtergrond keihard werkt om alles ook mogelijk te maken.  

Even zonder telkens de vele onderwerpen die een associatie hebben met ‘Corona’.  

Heb jij misschien een leuk idee voor een nieuwe rubriek of is er iets dat je mist in dit clubblad? 

Schroom dan niet en laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij, samen met jou, dit dan 

uit kunnen gaan werken en kunnen plaatsen. 

 

Uiteraard ben je altijd vrij om zelf een wedstrijdverslag in te leveren van jouw favoriete team of 

een geschreven stukje met iets wat je bezighoudt of gewoon iets dat je met je club zou willen de-

len via ‘Langs de Lijn’. 

 

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

tact met je op!! 

 Wij wensen jullie veel sportplezier 

Trotse hoofdsponsor van OZC Rotterdam 

mailto:prsponsor@ozc-rotterdam.nl
https://www.klaverblad.nl/?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtXJnLgAW0HXza4KUTV28KyVyo09EzJe0QRuETFXqsB5OFNDZBWoCAaAvEJEALw_wcB
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
https://www.wapenvandegenkamp.nl/


Clubblad OZC   25 

 

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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De Raadplaat van de afgelopen editie was Dwight van Keeren. 

 

 

− U zelf ook een advertentie ruimte kan kopen om b.v.: een team te feliciteren, of iemand een 

hart onder de riem te steken. Stuur hiervoor een mail naar prsponsor@ozc-rotterdam.nl; 

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

kunnen hangen. Dat vindt Ozzy ook leuk. 

− U hier ook iets te koop kan aanbieden of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of andere 

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

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

 

 

Vanwege Corona is er nog geen nieuwe agenda beschikbaar. 

De vereniging is hier druk mee bezig en verdere info volgt zo 

snel mogelijk! 
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Beste Leden, 
 
Al enige jaren is er sprake van een ontmoedigingsbeleid voor het roken op sport-
terreinen en op termijn zullen sportterreinen geheel rookvrij moeten zijn. Het 
bestuur heeft dit punt meegenomen en heeft besloten dat het sportterrein vanaf 
het begin van de tweede helft veldseizoen rookvrij is.  
Wij als bestuur nemen hierin onze verantwoordelijkheid en geven hierbij het sig-
naal 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 jeugdactiviteiten. Bij overige of bijzondere activiteiten zal het rook-
beleid 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 toe-
gangspoort gerookt wordt, het bestuur verzoekt dan ook aan een ieder hier reke-
ning mee te houden. 
 
Het Bestuur 
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1) Wie ben je en vertel iets over je zelf? 

Ik ben Nikki Antheunisse, ik ben 16 jaar en kom uit Rotterdam. 

2) Hoe ben je bij OZC gekomen? 

Toen ik 8 was zei Mijn moeder dat ik moest sporten en toen kwamen 

we uit bij ozc. 

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

Omdat t moest van Mijn moeder en ik vond t leuk. 

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

Ik zit op Grafisch Lyceum Rotterdam en doe de opleiding video de-

sign. Ik werk bij de AH als vakkenvuller. En verder speel ik gitaar en 

piano. 

5) Wat zijn je sterke punten? 

Ik ben goed in strafworpen. 

6) Wat zijn je minder sterke punten? 

Vangen en eigen kansen zien. 

7) Doe je nog speciale dingen voor een wedstrijd? 

Een banaan eten. 

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

Ik hoop dat ik als ik oud ben gelukkig ben en dat ik kan zeggen dat ik heb geleefd. 


