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We zijn weer gestart

Eindelijk is het zover, we mogen weer en wat hebben we het gemist. Na de maatregelen en de
vakantieperiode heeft de voorbereiding iets vertraging opgeleverd i.v.m. oplevering van het
kunstgras, maar na de opening, tekenen van het hoofdsponsorcontract met Hart4solar is de
voorbereiding toch goed verlopen. De start van het seizoen is ook hoopgevend. Een zo goed als
nieuwe selectie met een aantal sterkhouders en jong talent zijn de resultaten goed te noemen
wat overigens terug te zien is over alle teams. Waarbij het in de nieuwe samenstellingen het altijd
even wennen is, blijft de aanloop van nieuwe leden gestaag doorlopen en met een gemiddelde van
een lid per twee weken kunnen we alleen maar tevreden zijn.
Mooi te zien is dat onze allerjongste leden de kangoeroes soms na een periode van drie jaar de
stap wagen om te kijken of korfbal hun sport is. De kweekvijver op dinsdag van 18:15 uur tot
19:00 uur worden deze kids uitgedaagd voor de jongste kinderen en op donderdag voor de oudere kinderen. De aanwas van nieuwe kinderen in de kangoeroes blijft dan ook een prioriteit. We
kunnen dan ook tevreden zijn met het resultaat waarbij zelfs geluiden te horen zijn van een E3
in de zaal !!!
Moeten we dan stoppen met werven???? Dacht het niet
Heb je kennissen, vrienden, etc die
wel eens willen komen kijken vooral doen en mailen naar welkom@ozc-rotterdam.nl
Het duurzaamheidsproject van OZC is in volle gang. Recent toezeggingen gehad van uit de Gemeente en we zijn in overleg met het sportbedrijf voor het beheer van de kleedkamers. Nadat de
contracten zijn getekend met het sportbedrijf waarbij het de wens is van beide partijen om te
komen tot een intensieve samenwerking belanden we op een punt om tot uitvoering te komen.
De investeringen worden doorberekend en uiteindelijk worden opdrachten verstrekt. Ja, is het
antwoord op de vraag dat het langer duurt dan gewenst, maar uiteindelijk is het eindresultaat
de graadmeter.
De planning is dat de meeste werkzaamheden in uitvoering komen wanneer we de zaalperiode in
gaan. En ja het huidige lichtniveau is ondermaats en eigenlijk niet goed genoeg om fijn te trainen.
Zo kunnen we veel clichés opnoemen zoals de uitdrukking wat in het vat zit verzuurt niet, maar
we begrijpen dat het lastig is.
De planning van feestjes en activiteiten zijn in volle gang, maar het is even schakelen wat wel en
niet kan. Zoals de vooruitzichten nu zijn gaan we ook met deze activiteiten weer opstarten, maar
het is weer even wennen. De tijd van niets kunnen is lang geweest en de organisaties/commissie
zijn op het moment bezig om de vrijwilligers weer te benaderen om de organisatie weer op te
pakken.
Het bestuur is al een tijdje in overleg om als een helikopter over de vereniging heen te kijken en bezien waar de aandachtspunten liggen. Waar
kraakt en piept het en waar liggen de verantwoordelijkheden, waar
moeten verbeteringen c.q. aanpassingen doorvoeren en zo meer lastige
vraagstukken waarover het bestuur zich moet buigen. Het is natuurlijk
noodzakelijk om scherp te blijven en om zo snel mogelijk te kunnen optreden waar nodig is. Zodra het bestuur deze bevindingen in kaart heeft
zal advies en overleg plaatsvinden.
Voor nu mooie weken op en langs het veld.
Groeten,
Danny
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Adres:

Enk 190

Postcode:

3075 VC Rotterdam

Telefoon nummer:

010-4321189

Email:

secretariaat@ozc-rotterdam.nl

Voorzitter: Danny Schipper

Wedstrijdsecr Jeugd: Elza Burg

Telefoon: 06 – 53 11 17 08

Telefoon: 06 – 13 23 17 20

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 010 – 480 14 48

Secretaris: Cindy Boender

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 06 – 80 11 22 41

Aanspreekpunt ouders DEF: Tamara Schoneveld

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
Technische zaken: Yvonne Sap
Telefoon: 06 – 29 56 52 05
E-mail: yhj.sap@sap.beheer.com
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg
Telefoon: 06 – 25 11 31 94

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: kantine@ozc-rotterdam.nl

E-mail: advdbiezen@gmail.com

Vrijwilligers–coördinatie: Vacant

Voorzitter TC: Chaminda auf der Haide

Telefoon:

E-mail: chaminda.ozc@outlook.com

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Voorzitter sponsorcommissie: Vacant

Redactie LdL: Erik van Rosengarten

Telefoon:

Telefoon: 06 – 18 76 09 35

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl

E-mail: redactie.ozc.ldl@gmail.com

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

https://www.facebook.com/OZCRotterdam/

https://www.tiktok.com/@ozc.rotterdam
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Daar zijn we weer de contributies

.

Nu we weer zijn gestart met het verenigingen en sporten is het ook weer tijd om
de contributie in ontvangst te nemen want zonder de contributies kan de vereniging niet draaien.
Zoals bekend worden de contributies geïnd door onze partner Clubcollect waar u
een mail van krijgt met een link om zelf de betaling te regelen. Wij verzoeken u
met klem de contributies vooraf over te maken of gebruik te maken van de mogelijkheid tot gespreid betalen.
Mocht u geen mail krijgen hierbij het verzoek een mail te sturen naar
secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Contributie

Per Jaar

Per Maand

Leeftijden

Senioren

€247,00

€20,58+€1,00

Leden vanaf 19 jaar

Junioren

€165,00

€13,75 +€1,00 Leden 16 tm 18 jaar

Aspiranten

€130,00

€10,83 +€1,00 Leden 12 tm 15 jaar

Pupillen

€120,00

€10,00 +€1,00 Leden 6 tm 11 jaar

Kangoeroes

€30,00

€

Leden 2,5 tm 5 jaar

kweekvijver

€30,00

€

Leden jeugd

Leden Kombi-Fit en Recreanten

€95,00

€7,92 +€1,00

Niet spelend Lid tm 64 jaar

€95,00

€7,92 +€1,00

Niet spelend lid, 65 jaar en

€77,00

€6,42 + €1,00

ouder
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In de nacht van 30/31 augustus 2021 hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Henk Kerkum. Henk heeft jarenlang bij OZC gespeeld en was daarnaast actief als vrijwilliger
bij de club. Henk was als vrijwilliger altijd erg actief en hij heeft veel betekend als voorzitter
van OZC. Henk was een bekende op de club en vriend van ieder lid.

Dankwoord Familie Kerkum

Lieve (oud) OZC-ers en (oud) Het Zuiderlingen, lieve vrienden,
Het is nu precies een week geleden dat we afscheid hebben genomen van ons aller Henkie.
En wat was het een mooi afscheid. Overweldigend.
Zo mooi en zo druk had ik het mij zelfs niet kunnen indenken. Het overtrof de stoutste verwachtingen.
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie inzet, steun de afgelopen tijd en aanwezigheid bij dit prachtige afscheid van Henk.
Hartverwarmend.
We missen hem nu al.
Veel liefs van Annelies en familie.
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Trainings tijden per 01/06
Dinsdag
Team
Kweekvijver

Tijd
18:15—19:00

Donderdag
Veld
4

(5 tm 7 jaar)

Team
Kweekvijver

Tijd

Veld

18:15—19:00

2

(8 tm 11 jaar)

F-Groep

18:30—19:30

4

E– Groep

18:30—19:30

4

E– Groep

18:30—19:30

1

D– Groep

18:30—19:30

1

D– Groep

18:30—19:30

2

Recreanten

18:30—19:30

3

C1

19:30—20:30

3

C1

19:30-20:30

3

B1

19:30—20:30

2

B1

19:30—20:30

2

A1

19:30—20:30

1

A1

19:30—20:30

1

Selectie 1+2

20:30—21:30

1

Selectie 1+2

20:30—21:30

1

3

20:30—21:20

2

3

20:30—21:30

3

4

20:30—21:30

3

4

20:30—21:30

2

Kangoeroes

11:00—12:00

Zaterdag
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Beste Ozc’ers,
Het seizoen is dan officieel begonnen. En wat een bijzondere maand is dit geweest. Ik wil nog even stil staan bij het prachtige afscheid van Henk Kerkum. Ik
heb al veel gezien en meegemaakt bij ozc, maar de uitvaart in de kantine was
adembenemend. Geen woorden hoe mooi dit was en wat een geweldige organisatie !!! Lieve Henk rust zacht en ik weet zeker dat jij ons vanaf boven nog steeds
aan zal moedigen.
Verder naar de grand opening. Wat heb ik veel blije gezichten gezien, mooie
wedstrijden bekeken en het gevoel van “wij” was er weer. Heb zelf ook een wedstrijd op het nieuwe veld mogen spelen. Wat een mooi veld en het speelt heerlijk.
Waar ik nog meer van heb genoten is dat aan het eind van de dag iedereen met
elkaar stond. Hopen dat wij aankomende tijd nog wat nieuwe leden mogen
verwelkomen.
De eerste competitiewedstrijden zijn weer gespeeld en wat heeft ozc veel punten
binnen gesleept. Als TC hadden wij een helder plan en het is mooi dat wij in de
eerste weken ook resultaat zien. Wij zijn er uiteraard nog lang niet, maar zolang
iedereen plezier heeft in het spel, met een goed gevoel naar huis gaat, dan mogen wij spreken van een geslaagde start. Hopen dat wij aan het eind van 1 e
helft veld veel kampioenen mogen huldigen.
Als TC zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het zaalseizoen. Dit is een
aardige puzzel.
Zodra de trainingstijden / trainingslocaties bekend zijn zullen wij deze zsm delen. Binnen een vereniging is het logische dat niet iedereen het altijd eens is met
beslissingen van trainers, coaches, tc-leden en het bestuur. Toch een vraag /
verzoek aan iedereen: “Ben je het ergens niet mee eens? Ga het gesprek met de
juiste persoon aan. Door met elkaar te praten kunnen wij als vereniging nog
meer stappen maken”
Tot op het veld
Voorzitter TC,
Chaminda
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KNKV Wedstrijdzaken, dé korfbal app voor korfballers, toeschouwers , officials én de wedstrijdsecretaris
Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van alle updates
rondom je eigen team en mis je niks van al je andere favoriete teams en spelers. Doordat de uitslagen door de officials in
de app worden vastgelegd, ben je altijd direct op de hoogte
van de uitslag. Of je nou speler bent, wel of geen lid bent van
een korfbalvereniging, het maakt niet uit. De app is er voor
iedereen die van korfbal houdt!

Volg je favoriete spelers, teams of clubs en bekijk alle standen,
uitslagen en programma’s! Ook laat de app leuke statistieken zien die je helpen in de voorbereiding op je wedstrijd. Tel daar bij op dat je je aan- of afwezigheid bij een wedstrijd via
de app kan doorgeven, direct de route naar een uitwedstrijd kan zien en je hebt een app
die zorgt voor de optimale beleving van je favoriete sport
Deze app is zowel voor Android als IOS beschikbaar.

1 van de mogelijkheden van de app is om de wedstrijden in je eigen agenda
te zetten.
Een uitleg vind je als je de QR hiernaast scant

Overige FAQ vindt je hier.
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Spelers: Beau, caner, Davey, Mas, Saar, Femmie, Hailey, Hannah, Ilay, Ilayhan, Jayce, Ziggy, Sabeau, Pip, Levi, Luka, Mayson, Nova, Olivia, Pepijn, Rudy, Liv, Shiraz, Siebe, Lotte,
Terje, Mare, Merel, Jasmijn

We zijn weer gestart met de kweekvijver.

Kweekvijver (5 tm 7 jaar)

18:15—19:00

Kweekvijver (8 tm 11 jaar)

18:15—19:00

Meer info volgt, wanneer deze beschikbaar is.
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Dames: Liona, Melat, Zoë
Heren: Sef, Memphis, Ryan, Janhilio

Coach: Bennie, Kelly
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

10:00u
09:00u

Meervogels F1 - OZC F1
OZC F1 - Reeuwijk F1

11
18
25
02
09
16

10:30u
10:00u
10:00u
09:00u
11:45u
10:45u

OZC F1 - Nieuwekerk F2
Twist F2 - OZC F1
Maassluis F1 - OZC F1
Nieuwerkerk F2 - OZC F1
OZC F1 - Twist F2
OZC F1 - Maassluis F1

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Dames: Brechtje, Kumsal, Nina
Heren: Marcos, Mees, David

Coach: Khianna, Nikkie
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

10:30u
09:00u

HKV/Ons Eibernest F2 - OZC F2
OZC F2 - Thor F1

11
25
02
09
16
30

11:30u
09:00u
09:00u
10:45u
11:45u
14:30u

OZC F2 - Merwede Multiplaat F1
PKC/Vertom F4 - OZC F2
Merwede/Multiplaat F1 - OZC F2
OZC F2 - DeetosSnel F1
OZC F2 - PKC/Vertom F4
DeetosSnel F1 - OZC F2

Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
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Wedstrijdverslag OZC F1 – Nieuwerkerk F2 d.d. 11 september
Wat een plezier om naar deze wedstrijd te kijken. De meeste kids zitten nog maar kort op
korfbal. Dus het is logisch dat ze nog erg zoekende zijn in wat ze nu moeten doen. Vangen,
gooien, rennen, omschakelen van verdedigen naar aanvallen, letten op je tegenstander,
met je billen naar de korf verdedigen, 1-2-3 weer gaan aanvallen… Het valt allemaal nog
niet mee. Maar met een hoop aanmoediging en begeleiding van de bevlogen coaches, komen ze toch al een heel eind. En het is duidelijk dat de kids wel met plezier in het veld

staan.
De wedstrijd begint met Sef, Memphis, Zoë en Melat in het veld. Helaas staat het team al
snel achter. De tegenstander is sneller in het omschakelen van de verdediging naar het
aanvallen. Daarin merk je dat ze al een stuk ‘balvaardiger’ zijn. De tegenstander heeft
maar een paar kansen nodig om te scoren. Gelukkig hebben wij ook mooie kansen en daar
is Zoë die het eerste doelpunt maakt. Ook Ryan, Zoë, Leona en Jahnilio zijn lekker bezig en
hebben hun kansen gehad. Uiteindelijk verliest het team. Maar om eerlijk te zijn; dat boeit
ze echt niet. Wat hen wel boeit? Dat ze tijdens de wedstrijd al 4 (!) doelpunten gemaakt
hebben. Wat waren ze daar blij mee! En terecht. En wat misschien wel net zo leuk is als
korfballen; na de wedstrijd met je vriendjes verder spelen en in de kantine tafelvoetballen….

Wedstrijdverslag Twist F2 - OZC F1 d.d. 18 september.
Yeahhh!! 6 -10 gewonnen!!!
Wat een leuke en spannende wedstrijd was dit. De eerste wedstrijd die de Fjes wonnen.

Het team stond binnen enkele minuten al voor. In de rust stond het team ruim voor. Maar
na de rust werd het toch even spannend. Coach Kelly sprak het team wel even goed toe;
dat ze echt alles moesten geven als ze wilden winnen. Nou dat deed het team hoor. De
overwinning was helemaal terecht en de winst werd na de wedstrijd vrolijk gevierd met
een zakje chips! :)
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Staat korfbal bij OZC dadelijk in een krant die door 38.000 Rotterdamse basisschool kin-

deren wordt gelezen? Grijp je kans om OZC te promoten.
Jong010 is op zoek naar kinderen.
1. Kinderen die in de kinderkrant een vraag willen beantwoorden
of hun mening willen geven over een stelling.
2. Een groepje van 2 of meer kinderen dat het leuk vindt om mee
te gaan op reportage.
3. Een kind dat een hobby heeft (bijvoorbeeld een cultuur- of natuurhobby) of aan een sport doet waarvan je denkt dat het nog
niet eerder in Jong010 heeft gestaan.
Dit laatste zou best voor korfbal kunnen gelden.
Wil jij hier aan mee doen? Ga naar de website www.jong010.nl en geef je op, of geef het
door aan Elza en die regelt het dan verder.
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Heren: Umeyr, Ilayhan,
Dames: Deylucia, Zoe, Sarah, Nahailey
Coach: Lotte, Sanne

Wedstrijden:
28 aug
04 sept

10:30u
10:00u

HKV/Ons Eibernest E1 - OZC E1
OZC E1 - Triade E1

4 -2

11
18
25
02
09
16

11:30u
10:00u
09:00u
10:00u
10:45u
12:00u

OZC E1 - KCC/CK Kozijnen E2
ALO E3 - OZC E1
Vitesse(Ba) E2- OZC E1
KCC/CK Kozijnen E2 - OZC E1
OZC E1 - ALO E3
OZC E1 - Vitesse (Ba) E2

5 - 1
2 - 11

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Heren: Hayden, Davy
Dames: Tess, Ilza, Chelsea, Beray, Lhou
Coach: Berat, Bernice, Mayra
Ondersteuning: Madelon
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

09:30u
09:30u

HKV/Ons Eibernest E3 - OZC E2
OZC E2 - Ijsselvogels E2

11
18
25
02
09
16

10:30u
09:30u
10:00u
09:00u
11:45u
11:00u

OZC E2 - KCR E5
Dijkvogels E3 - OZC E2
RWA E4- OZC E2
KCR E5 - OZC E2
OZC E2 - Dijkvogels E3
OZC E2 - RWA E4

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Heren: Thomas, Aiden, Mike. Kick, Ashyloh
Dames: Elin, Shivani, Micah, Fenna, Kayleigh,
Coach: Kevin, Dwight
Ondersteuning: Daphne

Wedstrijden:
28 aug
04 sept

12:00u
10:00u

Meervogels D1 - OZC D1
OZC D1 - Vitesse(b) D1

11 Sept
18 Sept
25 Sept
02 Okt
9 Okt
16 Okt

11:30u
10:00u
09:15u
10:45u
10:45u
10:30u

OZC D1 - KCR D3
NIO D1 - OZC D1
RWA D2 - OZC D1
KCR D3 - OZC D1
OZC D1 - NIO D1
OZC D1 - RWA D2
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Heren: Ricardo, Noah
Dames: Ninon, Sevdanur, Shade, Noemie, Defnenaz, Nidalia, Azra, Joy
Coach: Frank, Rinse, Erik
Ondersteuning: Sara

Wedstrijden:
28 aug
04 sept

10:15u
10:30u

Triade D1 - OZC D2
OZC D2 - Twist D2

4 -6

11
18
25
02
09
16

10:30u
10:30u
09:30u
10:00u
12:00u
11:40u

OZC D2 - DVS’69 D3
KCC/CK Kozijnen D3– OZC D2
Kinderdijk D4– OZC D2
DVS’69 D3 - OZC D2
OZC D2 - KCC/CK Kozijnen D3
OZC D2 - Kinderdijk D4

2 -3
8 -3

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Zaterdag 28 augustus is het dan eindelijk zover!! De eerste oefenwedstrijd voor de D van het seizoen.
Alle spelers hebben er zin in!
De meiden; Defnenaz, Azra, Elin, Fenna, Kayleigh, Ninon, Shamayra.
De jongens; Mike, Thomas, Ashyloh, Richard, Kick.
Wat een mooie wedstrijd om te zien.. Twee teams die gelijkwaardig speelden en erg aan elkaar gewaagd
waren. Aanvallend en verdedigend werd er goed samen gespeeld en de bal werd mooi rond gespeeld!
Al snel in de wedstrijd werd er gescoord door
Ashyloh (0-1). De tegenpartij was hier niet van gediend en maakte gelijk een tegendoelpunt 1-1. Na
een goede aanval werd het al snel door Fenna (1-2) antwoord gegeven met een mooi schot. Na een
gelijkmaker van de tegenpartij met wel een heel mooi schot moet ik toegeven, maakte Kayleigh er voor
de rust nog 2 bij! Wat de ruststand tot 3-4 maakte want de tegenpartij schoot er ook nog 1 in.
Na de rust werd er wederom erg leuk samen gespeeld! De hele wedstrijd door is er ook gewisseld zodat
elke speler speeltijd heeft gekregen. Helaas heb ik, door de mooie wedstrijd, niet bij gehouden wie er
gewisseld zijn. Ook in de tweede helft werd er gescoord, niet zo vaak als in de eerste, zowel door ons
niet als door de tegenpartij niet. De kids kwamen wat lastiger door de verdediging heen, waardoor het
lastiger was om te scoren. Uiteindelijk heeft de tegenpartij nog 1 in de korf gekregen vlak nadat Kayleigh 3-5 maakte! Hierdoor kwam de stand op 4-5 Schijnbaar was Kayleigh niet tevreden met haar
hattrick en dacht laat ik voor het eindsignaal er nog 1 doen dan waardoor de eindstand uiteindelijk 46 geworden is.
04 september 2021. OZC D1– Vitesse D1
De meiden: Shivani, Kayleigh, Fenna, Michah, Sevdanur, Ninon
De jongens: Mike, Kick, Thomas, Ashyloh, Aiden.
Eerste wedstrijd op het nieuwe grasveld!! Spannend en wat ligt het veld er mooi en netjes bij!
We gaan van start Vitesse scoort al snel het eerste punt. De 0-2 volgt al snel. 0-3 nog sneller. Kom op
jongens en meiden jullie kunnen het!! We hebben de bal in het aanvalsvak, moeizaam komen we af en
toe door de verdediging. Tot een worp komt het helaas niet. Ook de verdediging heeft het moeilijk en
daar is het vierde punt voor Vitesse. Opnieuw Vitesse dus inmiddels na nog geen 10 minuten is het 0-5.
En de zesde volgt ook al snel. Verdedigend gaat het wel steeds beter maar het blijkt een lastige tegenstander voor ons. Na een strafworp is daar door Thomas het eerste doelpunt! In de 12 minuut volgt de
1-7. Inmiddels staat het na het ruilen van vak 1-8. Verdedigend zien we een groei, helaas volgt toch
de 1-9. De 1-10 volgt er ook al snel op. Aanvallend blijven we het heel moeilijk hebben. Strafworp voor
de tegenpartij resulteert in 1-11 Opnieuw zetten we de aanval in.
Rust...
In de rust word er magisch gescoord en beginnen we na de rust met 1-12 en als snel volgt de 1-13.
Het gaat zo snel bij de tegenpartij qua spel dat de 1-14 ook snel erop volgt. Eindelijk valt dan de 2-14
door Kayleigh. Snel hierop antwoord Vitesse en is het 2-15. Thomas scoort een knappe 3-15. Wat
heeft de verdediging het zwaar en wat blijft het lastig. De 3-16 word ondanks een goede verdeling toch
gemaakt We wisselen weer van vak!! Zet hem op OZC!! Inhalen lukt niet meer, maar de stand dichterbij zou ook al super zijn. Ashyloh heeft enorm veel plezier in het spel ondanks de stand! De aanval is
weer aan ons.. Helaas niet gelukt 3-17 volgt al snel. 3-18 volgt ook als snel hierop. Opnieuw in de
aanval mist Ashyloy helaas het schot en word de poging van Mike goed geblokt door de tegenpartij. Wel
houden we de bal in ons vak. Geen nieuwe kans, maar de verdediging haalt de bal terug naar het aanval vak. Na een sterke aanval van deze wedstrijd valt helaas de 3-19. 3-20 is een feit en dit is ook de
eindstand.
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OZC D1- KCR D3 11 september 2021
Een hele goede start, 1e aanval gelijk een mooie doorloper van Michah, 1-0.
De bal snel weer terug veroverd in de verdediging en gelijk weer een goede aanval, doorloper van Mike, 2-0. De aanval van KCR komt tot schot, 2-1. Mooi schot van Mike, 3-1.
Goede aanvallen van OZC, mooie doorloper van Ashyloh, helaas geen doelpunt.
KCR komt moeilijk tot aanvallen omdat de verdediging heel goed staat en een hoop ballen
onderscheppen.
Wisselen van vak en functie.
Ook nu staat de verdediging weer goed en haalt de ballen eruit. In het aanvalsvak ook
mooie aanvallen en doorlopers, helaas nog zonder doelpunten.
Maar na een snelle overschepping gelijk een goede aanval met een doorloper van Thomas,
4-1. Mooi schot van Kick, 5-1. Mooie doorloper van Kayleigh, 6-1. Dat is ook de ruststand.
2e helft start goed, heel ver afstandsschot van Mike, 7-1. Korte kans onder de korf voor
KCR, 7-2.
Wisselen van vak en functie.
Korte kans onder de korf voor Thomas, 8-2. Doorloper van Thomas, 9-2.
Weer een goede aanval met een mooie doorloper van Kayleigh, 10-2.
KCR met een goede aanval met korte kans onder de korf, 10-3. Dat is ook de eindstand.
1e winst is binnen
Zaterdag 18 september NIO D1– OZC D!
De 2e competitiewedstrijd moeten we uit tegen NIO. Al snel nemen we de aanval over. Terug naar de verdediging 2 keer mist NIO de korf. Een verdedigd schot maar al snel is er
weer bal bezit. Mike scoort het eerste punt 0-1. Ze zijn los. Kort is de bal weer bij de aanval van NIO, waarop Thomas de bal terug pakt. De bal word goed onderschept bij de verdediging en er word goed rond gespeeld tijdens de aanval. Mike scoort de tweede punt 0-2. 0
-3 met een doorloper van Ashyloh. Mike scoort zijn hattrick 0-4. Ze spelen goed en sterk
samen! De verdediging maakt het hun tegenstander erg moeilijk. Met 0-4 wisselen ze van
vak! Verdedigend hebben we het nu iets zwaarder en aanvallend is het lastiger, maar nog
steeds word er goed gespeeld door beide vakken. Thomas maakt met een mooie doorloper
de 0-5. Mike onderschept al snel de bal bij de verdediging. Elin mist maar met een prachtig schot. Veel kansen worden gemist helaas maar nog steeds word er goed gespeeld. De
tegenpartij heeft de bal steeds maar kort in het aanvalsvak. Shivani haalt vaak de bal onder
korf zodat de aanval in het andere vak weer kan worden ingezet.
Ruststand 0-5
Kayleigh word gewisseld voor Michah! Mike scoort al snel de 0-6 met een doorloper. De
verdediging moet even wennen aan de nieuwe samenstelling van het vak. In de aanval
scoort NIO dan 1-6. Lang heeft aanval de bal in bezit maar helaas geen score. Wel mooie
acties in dat vak. Thomas gooit de bal haast van de korf terug naar het aanvalsvak haast bij
de korf waar gelukkig Shivani hem vangt. Fenna staat goed in de aansteun helaas is de verdediging sterk waardoor het niet altijd tot een doorloper komt. Wisselen van vak met een 1
-6 stand. 2-6 en ondertussen word Thomas voor Kayleigh gewisseld. De aanval heeft het
een stuk zwaarder nu met de tweede wissel in hetzelfde vak. Veel kansen in de aanval worden gemist door een stukje slordig afmaken. De verdediging blijft goed spelen. Nog 1 minuut
te spelen.
Eindstand 2-6!!!
Clubblad OZC
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Heren: Sinan, Rodi, Liam
Dames: Evi, Eyah, Jada, Melike, Chelsey, Tessa
Coach: Troy, Hester
Teambegleiding: Logan
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

12:00u
11:00u

Meervogels C1 - OZC C1
OZC C1 - KCC C2

11
18
25
02
09

10:30u
09:15u
13:30u
09:30u
11:00u

OZC C1 - Olympia(s) C3
RWA C3 - OZC C1
ZKV(zu) C2- OZC C1
Olympia C3 - OZC C1
OZC C1 - RWA C3

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
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Heren: Curtis, Max, Berat, Milan
Dames: Sanne, Mayra, Bernice, Kyshaina, Merel
Coach: Winni, Dennis
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

11:30u
12:00u

Triade B1 - OZC B1
OZC B1 - HKV/Ons Eibernest B1

11
25
02
09
16
30

11:35u
10:30u
11:00u
12:00u
10:00u
11:30u

OZC B1 - Phoenix B2
VEO B2- OZC B1
Phoenix B2 - OZC B1
OZC B1 - Dijkvogels B2
OZC B1 - VEO B2
Dijkvogels B2 - OZC B1

Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
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OZC C1
Wij hebben in dit seizoen twee wedstrijden gespeeld en allebei gewonnen. De eerste wedstrijd was OZC tegen Olympia. Deze wonnen wij met 12-4! De tweede wedstrijd was uit
tegen RWA. We begonnen goed en kwamen 0-6 voor. Uiteindelijk werd het spannend,
maar trokken we de wedstrijd toch over de streep en wonnen we met 5-7.
De C is een hele diverse groep. Zo hebben we kinderen voor wie het korfbal helemaal nieuw
is, eerstejaars C en tweedejaars C spelers. Ook hebben we onze eigen teambegeleider Logan,
die het team altijd support!
In het begin was het allemaal even wennen, dat was te merken in de mini-competitie. Uiteindelijk worden we een steeds hechtere groep. Wat terug te zien is in het spel en de resultaten. Het goede begin is er, nu nog beter worden en deze stijgende lijn doorzetten voor de
rest van het seizoen!
En natuurlijk alle ouders bedankt voor de leuke foto’s en filmpjes van de wedstrijden. Hierdoor hebben we nu allemaal super leuke actiefoto’s!
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Bericht van de Kantinecommissie:
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op petflessen ingevoerd. Omdat OZC als
sportlocatie ook water en frisdranken in plastic flessen verkoopt, heeft dit ook
voor ons impact.

Dit veranderd er voor OZC:
−

−

−

Er komt €0,15 statiegeld
op kleine petflessen van
frisdranken en waters;
Er komen 2 donatiebakken op het terrein van
OZC te staan;
Met het opgeleverde statiegeld gaat OZC geld
inzamelen voor OZC
Paaskamp;

LET OP!!!!! GOOI JE PETFLESSEN NIET WEG IN DE NORMALE PRULLENBAK,
MAAR IN DE

Clubblad OZC

DONATIEBAKKEN.
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Heren: Rinse, Felix, Jaimy, Erik
Dames: Yaelle. Talitha, Yarah, Nikki, Khianna, Ginny
Coach: Jordi, Antonio, Cindy
Wedstrijden:
28 aug
31 aug
04 sept

11:00u
19:30u
11:00u

KIOS A3 - OZC A1
DSO A2 - OZC A1
OZC A1 - Triade A2

11
18
21
25
02
09
16

12:50u
11:15u
19:30u
14:10u
11:30u
13:15u
13:15u

OZC A1 - ODO A3
Dijkvogels A3 - OZC A1
Keep Fit’70 A1 - OZC A1
DES(D) A2- OZC A1
ODO A3 - OZC A1
OZC A1 - Dijkvogels A3
OZC A1 - DES(D) A2

Sept
Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Vanaf zondag 5 september kunnen klanten bij PLUS sparen voor clubs en verenigingen in
hun buurt. Klanten kunnen dan sponsorpunten sparen voor de club of vereniging in hun
buurt. Klanten bepalen zelf aan welke club of vereniging zij de sponsorpunten schenken. Hoe
meer sponsorpunten een club ontvangt, hoe meer euro’s dat oplevert voor de clubkas.
OZC doet hier ook aan mee, het enige wat u hiervoor hoeft te doen is:
−

Boodschappen te doen bij de ‘PLUS Both’ winkel op de Schere,

−

U ontvangt dan na het afrekenen ‘sponsorpunten’

−

Deze kunt u dan aan de deelnemende verenigingen geven. (het liefst aan OZC natuurlijk)

Van dit bij elkaar gespaarde bedrag kunnen we dan weer materialen aanschaffen, of een
leden activiteit organiseren.
Dus allemaal vanaf 5 september boodschappen doen bij de Plus, en steun OZC
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Heren: Troy, Mitchell G, Michael, Boyd, Chris, Thijs, Mitchel T, Frank, Jay
Dames: Joyce, Tamara, Daphne, Isabel, Lisa, Lutshainsy, Elena, Nyssa
Coach: Mark, Melina
Wedstrijden:
28 aug
31 aug
04 sept

15:30u
20:45u
Driekamp

Madjoe 1 - OZC 1
DSO 1 - OZC 1
OZC/Badhoeverdorp/KV Ready 60

13:30u OZC 1 - Badhoeverdorp 1
14:30u KV Ready 1 - Badhoeverdorp 1
15:30u KV Ready 1 - OZC 1
11
18
25
02
09
16
23
30

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt

15:30u
14:00u
15:30u
15:30u
16:00u
15:30u
15:30u
16:00u
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OZC 1 - Conventus 1
Gemini 1 - OZC 1
OZC 1 - Ventura Sport 1
OZC 1 - Triade 1
NIO 1 - OZC 1
OZC 1 - Dijkvogels 1
ADO 1 - OZC 1
Conventus 1 - OZC 1

17 - 17
11 - 15
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Heren: Troy, Mitchell G, Michael, Boyd, Chris, Thijs, Mitchel T, Frank, Jay
Dames: Joyce, Tamara, Daphne, Isabel, Lisa, Lutshainsy, Elena, Nyssa
Coach: Melina, Mark
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

14:00u
Driekamp

Madjoe 2 - OZC 2
OZC/Badhoeverdorp/KV Ready 60

13:30u OZC 2 - Badhoeverdorp 2
14:30u Badhoeverdorp 2- KV Ready 2
15:30u KV Ready 2 - OZC 2
11
18
25
02
09
16
23
30

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt

14:00u
15:30u
14:00u
14:00u
14:30u
14:00u
14:00u
14:30u
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OZC 2 - Conventus 2
Gemini 2 - OZC 2
OZC 2 - Ventura Sport 2
OZC 2 - Fortuna/DeltaLogistiek 5
NIO 2 - OZC 2
OZC 2 - Dijkvogels 2
ADO 2 - OZC 2
Conventus 2 - OZC 2

23 - 11
11 - 11
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Heren: Chaminda, Kevin S, Bennie, Timo, Dwight, Kevin L, Sean
Dames: Karina, Michelle, Suzanne, Iris, Eline, Esther
Coach:
Wedstrijden:
04 sept

15:00u

ONDO 7 - OZC 3

11
18
25
02
09
16
23

12:30u
14:55u
12:30u
12:30u
11:30u
14:45u
13:30u

OZC 3 - Excelsior(D) 6
ONDO(G) 4 - OZC 3
OZC 3 - De Meervogels 6
OZC 3 - Valto 6
DES(D) 5 - OZC 3
OZC 3 - Dijkvogels 3
VEO 5 - OZC 3

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt

12 - 13
12 - 10

Wist u dat…
•
Het 3e ten opzichte van vorig seizoen een aantal spelers is verloren aan baby’s, blessures, de selectie, en iets ondefinieerbaars;
•
We er gelukkig ook een paar spelers bij hebben! Esther Kersbergen is terug bij OZC,
Brenda staat klaar in de startblokken en Sean maakte zijn rentree;
•
Sean ten opzichte van zijn vorige wedstrijd 15 kilo lichter is;
•
De gemiddelde leeftijd van het team volgens Kevin Saeri veel te hoog is op dagen
dat hij en Timo er niet zijn;
•
Timo er na 1 competitieronde echter al wel meer wedstrijdminuten op heeft zitten
dan in het hele vorige seizoen;
•
We niet weten of het met die gemiddelde leeftijd te maken heeft, maar we geen
snars zien tijdens de trainingen nu de lampen op het veld kapot zijn;
•
Je Dwight conditioneel op kunt vegen na een potje knakworsttikkertje tijdens de
training;
•
Er na 1 wedstrijd al 2 euro in de pot zit voor gemiste strafworpen;
•
We vol goede moed de reserve 4e klasse in gingen, en toch de eerste wedstrijd op
het nippertje verloren;
•
Ook de tweede wedstrijd net werd verloren, nadat we met aanvallen waarbij soms
15 keer konden schieten, toch weinig wisten te scoren;
•
Het de pret niet mag drukken na de wedstrijd, nu de drankenpot weer aangevuld
is;
•
We een fijne playlist hebben samengesteld op spotify voor tijdens het inschieten.
Deze is te vinden via: inschieten OZC 3;
•
We in de zaal mogelijk versterking verwachten, maar toch erg blij zijn met dames
die willen aansluiten. Als gevolg van een geboortegolf en spelers die onregelmatig
werken zijn met name extra dames van harte welkom!;
•
Vanwege diezelfde geboortegolf een aantal spelers op zoek is naar oppas voor tijdens
de wedstrijden. Dus vind jij het leuk om op kleine kinderen te passen? Of niet, maar
wil je wel graag geld verdienen? Neem dan even contact op met iemand van ons
team.
Clubblad OZC
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Heren: Lucino, Luuk, Davey, Hamaad, Jordi,
Dames: Charlotte, Rachel, Romy, Cara
Coach: Eric
Wedstrijden:
28 aug
04 sept

15:45u
13:00u

DES 6 - OZC 4
OZC 4 - Korbis 4

11
18
25
02
09
16

14:30u
12:30u
11:30u
13:00u
14:45u
14:45u

OZC 4 - ZKV(Zu) 3
Vitesse(ba) 8 - OZC 4
Vriendenschaar(B) 3- OZC 4
ZKV(Zu) 3 - OZC 4
OZC 4 - Vitesse(Ba) 8
OZC 4 - Vriendenschgaar(B) 3

Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
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Eindelijk… de veldschoenen waren weer tevoorschijn gehaald, de drankjes stonden koud, het
barteam stond weer als vanouds klaar, de tijgerbalsem zat vast in de tas voor later op de
dag en het zonnetje scheen: op zaterdag 11 september vonden, na lange tijd, eindelijk de
eerste èchte competitiewedstrijden weer plaats.
En ik vroeg langs de lijn….

Wat heb jij nou het meest gemist?
Michelle (3e ): wedstrijden kunnen spelen, de gezelligheid van het rondhangen met je ploeggenoten en ritme en regelmaat.
Joyce (Selectie): de gezelligheid wanneer iedereen er weer is, gewoon het oude en vertrouwde gevoel. [overigens ging Joyce lekker gezellig halverwege de wedstrijd al weg om te werken, red.]
Michael (Selectie): de toeschouwers en het publiek. Uiteindelijk zijn zij toch cruciaal voor een
goede wedstrijd.
Beray en Ilza (E2): we hebben het paaskamp het meest gemist! En natuurlijk het gevoel om
te winnen, dat hebben we vandaag gelukkig weer gedaan!
Zoë (F1): dat je niet zo lekker kon overgooien en overspelen.
Dwight (3e): rent puffend rond tussen fluiten en wedstrijd: ‘nou, deze chaos van de wedstrijddagen heb ik in ieder geval níet gemist…’
Ginny (A1): de competitie en het spelen van wedstrijden die ook echt meetellen.
Danny (voorzitter): de gezelligheid, het kunnen organiseren van dingen en natuurlijk de
kinderen van de kangoeroes waar ik op zaterdag trainen aan geef.
Merlyn (toeschouwer en sinds de babyboom bij OZC ook in te schakelen als oppas voor tijdens wedstrijden): ik heb het meest het samenzijn en de entourage gemist.
Romy (4e): het douchen met de meiden.
Antonio (binnenkort bij het 4e?): ik ook.
Dennis (coach en scheidsrechter): een biertje drinken met m’n maten!

Op naar een mooi seizoen!
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Heeft u vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Bent u een enthousiast supporter van uw kind(eren)? Lijkt het u wel leuk om lekker te bewegen?
Dan is recreantenkorfbal bij OZC misschien wat voor u!
Korfbal proberen
OZC heeft een groep van enthousiaste recreanten. En die willen we graag uitbreiden. Heeft u interesse en wilt u korfbal eens proberen? Kom dan gerust eens
langs! Elke Donderdag van 18.30 tot 19.30 uur wordt er op het kunstgras getraind.
Training met gezelligheid
Ons motto is en blijft, “Hoe meer zielen hoe meer vreugd” en “Lang leve de lol”.
Wilt u na een paar trainingen lid worden? Op de pagina Contributie ziet u voor
welk bedrag dat al kan. Hiervoor krijgt u elke donderdagavond een uurtje training Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleider en trainer,
Hester via whatsapp 06-51050540
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Antonio, Trainers Coördinator
Hij staat bekend om zijn organisatietalent, het feit dat hij nooit stil
zit en zijn vlotte babbel en als de persoon die er bij OZC voor zorgt
dat alle zaken rondom de trainers goed geregeld zijn. Hij deelt vol
enthousiasme zijn visie en ideeën met een ieder uit die hij tegen het
lijf loopt en schudt de trainingsoefeningen zo uit zijn mouw. Maar
een ieder vraagt zich natuurlijk af: wie is nou de mens die achter
deze woordenbrij schuilgaat? Tijd dus voor een interview!
Hoi Antonio, kun je allereerst even iets over jezelf vertellen?
Ik ben Antonio en ik ben 24 jaar. Ik heb tijdens mijn opleiding MBO
Sport & Bewegen als bijbaantje zwemlessen gegeven, daarna heb ik
de Halo gedaan en gewerkt als gymleerkracht in het basisonderwijs.
Sinds kort werk ik als sportdocent op een middelbare school. En ik woon sinds kort in Dordrecht samen met Tirza, die veel mensen wel zullen kennen van OZC.
Jullie hebben elkaar dus leren kennen via OZC?
Ja, we waren al heel lang goede vrienden en deelden eigenlijk heel veel dingen. Zo werkten we
samen in het zwembad, deden samen in de vakanties animatiewerk en korfbalden natuurlijk
samen. Zo hebben we samen al in de F gezeten. Tja… uiteindelijk is toen de vonk overgesprongen.
Je bent trainers coördinator; waarom past dit zo goed bij je?
Eigenlijk ben ik gewoon het type dat zich toch overal mee wil bemoeien. En als je dan toch een
beetje een control freak bent dan is dit wel een functie die daarbij past. Hoewel ik me wel heb
voorgenomen om doordeweeks maar 1 avond in de week bij de trainingen aanwezig te zijn als
TC-lid. Op die manier hou ik ook tijd over om zelf bijvoorbeeld te sporten.
Je bent geblesseerd toch? Ziet het er dan wel naar uit dat je weer kunt gaan sporten?
Ik heb een knieblessure gehad en als gevolg van een kruisbandoperatie inderdaad al een tijd niet
meer zelf gekorfbald. Maar ik ben druk aan het revalideren en hoop eigenlijk ergens dit seizoen
weer voorzichtig te starten. Wie weet zien mensen we dus dit jaar ook nog wel binnen de lijnen.
Tot slot: je bemoeit je met allerlei zaken rondom de trainingen. Aan welke trainer heb je zelf
eigenlijk heel goede herinneringen?
Dan moet ik toch Peter van den Herik noemen. Hij was mijn trainer in de F. Ik begon toen als
heel klein jongetje met korfballen, zat in een team waar eigenlijk bijna alleen maar meisjes in
zaten, we verloren alle wedstrijden genadeloos en ik was zelf ook echt geen sterspeler. En toch
wist Peter ervoor te zorgen dat de sfeer goed bleef en dat we er allemaal plezier in hadden.
Daar heb ik nog steeds bewondering voor.
Benieuwd van wie Antonio meer zou willen weten? Kijk de volgende LdL aan wie hij het stokje
heeft doorgegeven…
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Kun jij het je nog herinneren? Die allereerste wedstrijd? Had je zenuwachtig een ontbijtje naar binnen gewerkt en een schietgebedje
gedaan? Of stond je blakend van zelfvertrouwen te wachten om je
talent te laten zien?
Op zaterdag 11 september speelden de dames Joy en Azra hun allereerste wedstrijd bij de D. Joy was ’s ochtends al als eerste in de
kantine aanwezig, (zonder benul hoe laat die wedstrijd eigenlijk gespeeld moest worden) en liep zenuwachtig heen en weer te drentelen
totdat het eindelijk zover was. En ook Azra geeft toe dat ze flink de

zenuwen heeft als ik haar spreek voor de wedstrijd. De voorbereiding
lijkt prima: ze zijn beide op tijd naar bed gegaan en hebben er zin in.
Dan blijkt dat er toch nog even paniek ontstaat, want de meiden
moeten natuurlijk wel hun wedstrijdshirts aan hebben en coach Frank
heeft al geroepen voor de invalbeurt….
Na de wedstrijd vraag ik nog even na bij coach Frank hoe het is gegaan. Helaas heeft de D
de wedstrijd verloren, maar hij is wel supertevreden over hoe Joy en Azra hebben gespeeld.
Joy heeft zelfs een doelpunt gemaakt! Dat belooft wat voor de toekomst; Joy en Azra welkom bij OZC! Op de foto zien jullie Azra vlak voor haar eerste speelminuten.
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Echte korfballers beheersen de regels
Samen naar een Positieve sportcultuur en
daarbij sportiviteit en respect bevorderen.
Met dat doel trekken NOC*NSF en alle
sportbonden samen op. Een heel belangrijk
middel daarbij is het vergroten van spelregelkennis onder spelers en speelsters.
Om deze kennis onder de spelers, speelsters en natuurlijk ook coaches en ouders

te verbeteren, is ‘Masterz’ geïntroduceerd. Voor korfbal is dit KorfbalMasterz.
KorfbalMasterZ
Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels. Via deze officiële KNKVsite leren jeugdspelers en -speelsters (en alle andere korfballers, coaches, trainers, ouders) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen. En als spelers naar de A-jeugd gaan, hebben ze natuurlijk
het spelregelbewijs.
Je leert de regels beter te begrijpen en accepteren en juist toe te passen tijdens
de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien zorgt kennis van de spelregels voor nog meer spelplezier en kunnen spelers en speelsters voordeel halen in bepaalde spelsituaties.
Wat kun je vinden op KorfbalMasterz?
Je vindt alles wat je nodig hebt om snel je spelregelbewijs te halen. Bestuurders
en trainers/coaches vinden bovendien extra informatie, tools en ander materiaal
om hun korfballers net dat extra zetje te geven op weg naar hun spelregelbewijs.

Alle spelregels van korfbal in heldere, begrijpelijke taal.
Herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.
Uitleg over de twintig lastigste spelsituaties.
Oefentoetsen met videobeelden, die je kunt maken zoveel als je wilt.

Nieuwsgierig geworden scan dan snel de QR code
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Een banaan om de hoek
Heb je zelf een leuke mop.
Stuur hem op naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Spelers:

Ben Schipper
Colin Kamen
Dwight van Keeren
Erwin Verweij
Kevin Verhoef
Martijn Castelijns

Yess!!!!
Ook wij mogen weer!
In de week van 4 oktober gaat ozcdarts weer eens kijken of
er wat partijtjes gewonnen kunnen worden. Na een lange
periode zonder wedstrijden en stiekem ook zonder trainingen
mogen wij zoals het er nu uitziet weer aantreden in de hoogste divisie van de RDO. 17 september zijn we voor het eerst
weer bij elkaar gekomen voor een avondje pijlen smijten.
Uiteraard was dit weer een gezellig weerzien met een enigszins nieuwe selectie. Sinds onze start in 2017 waar we met
tien darters begonnen , zijn er eigenlijk alleen spelers gestopt.
We hebben intussen helaas afscheid genomen van Vinny Potter, Johan Tonnon, Bennie Tonnon, Remco de Jong en Kevin
Maaskant. Al deze mannen hebben hun bijdrage geleverd en
worden bedankt voor hun inzet.
Maar! Voor het eerst hebben wij een nieuwe speler weten te
strikken in de persoon van Martijn Castelijns. Martijn is een
bekende binnen de vereniging die zoals iedereen weet altijd
vrolijk is en daarmee een voor een losse sfeer zorgt binnen het
team. Wij heten hem van harte welkom en veel succes aankomend seizoen.
Mocht je op vrijdag denken, wat zal ik eens doen vanavond,
wij spelen op deze dag onze thuis wedstrijden in de kantine
van ozc. Een kans om ons te steunen en tegelijk een avondje
met je team en clubgenoten het weekend in te luiden. En
wellicht cliché inmiddels, maar je helpt ook de club aan een
beetje inkomsten?!
Namens Ozcdarts, een sportief seizoen toegewenst voor alle
Ozc leden.
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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.
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 delen via ‘Langs de Lijn’.
Heb je interesse stuur dan een mailtje naar redactie.ozc.ldl@gmail.com en we nemen z.s.m. contact met je op!!
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snel: We zijn druk bezig met het maken van plannen die binnen
de huidige richtlijnen en binnen onze vereniging passen.

− 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 redactie.ozc.ldl@gmail.com

− U hier ook iets te koop kan aanbieden of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of
andere goederen ofwel diensten. U kunt dit sturen naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Kan jij leuk een wedstrijdverslag op papier zetten, en/of vind jij het leuk om
jouw kijk op gebeurtenissen te beschrijven, en/of vind jij het leuk om mensen het
hemd van het lijf te vragen, en/of vind je het gewoon leuk om jouw mening of
visie op papier te zetten.
Of ben jij die fotograaf die door middel van een fotoreportage een heel evenement kan weergeven.

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Want wij zoeken voor ons clubblad ‘Langs de Lijn’
−
Een vliegende reporter voor wedstrijdverslagen
−
Een nieuwsgierige interviewer
−
Een scherpe columnist
−
Een beeldende fotograaf
Leeftijd is niet belangrijk, inzet daarentegen des te meer.
Dus jeuken de vingers om te schrijven, meld je
dan bij Erik of stuur een mail naar redactie.ozc.ldl@gmail.com
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Gezocht: Trainersbegeleider (m/v)
TB’er (trainersbegeleider) begeleidt de trainers van de vereniging in de praktijk, tijdens een
training of wedstrijd. Dit kan op pedagogisch, didactisch en technisch gebied zijn. Trainers

die door TB’er begeleid worden leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat
de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters zich
met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied”
Wat heeft een TB’ er nodig:
•

Een open en coachende houding.

•

Biedt een veilige en plezierige leeromgeving.

•

Ondersteunt en inspireert.

•

Communiceert positief en effectief.

•

Kan een positief feedbackgesprek voeren.

•

Kan conclusies vertalen in passende leer- en oefenopdrachten.

Randvoorwaarden voor een TB’er:

1.Cursus trainersbegeleiding Rotterdam Sportsupport: Er wordt een basistraining
vanuit Rotterdam Sportsupport aangeboden waarin je binnen vier cursusavonden leert
wat trainingsbegeleiding in houdt en hoe jij deze rol goed kan vervullen. Aan het eind
van de cursus krijg je een certificaat.

2.Neutraal en onpartijdig: De TB’er straalt een zekere mate van onpartijdigheid en
neutraliteit uit. Dit houdt in dat de TB’er zonder voor oordelen werkt en de belangen
van de trainers/coaches vertegenwoordigt en ondersteunt De Tb’ers maken dan ook
geen deel uit van de TC (technische commissie) en de communicatie verloopt tussen
trainers/coaches en trainerscoördinator.

3.Tijd: De TB’er is bereid tijd te willen investeren in de begeleiding van trainers/
coaches. Dit betekent het bezoeken van trainingen en wedstrijden. Ook is de aanwezigheid van een Tb’er afhankelijk van de rolverdeling die is afgesproken tussen de trainerscoördinator en andere TB’ers. Schatting van de tijd die een TB’er kwijt is 2 a 3 uur in
de week.
Enthousiast geworden in deze nieuwe functie in ontwikkeling binnen de verenging ?! Meld je
dan nu snel aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbiezen@gmail.com.
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Gezocht: Trainers (m/v)
Trainers zijn een van de belangrijkste vrijwilligers binnen onze club. Zonder trainers geen
trainen/wedstrijden voor onze sporters. Een trainer zorgt voor de begeleiding van een team
in de praktijk. Naast het leren korfballen zorgt een trainer ook voor plezier bij sporters om

zich zo nog beter te ontwikkelen op zowel sportief als op sociaal gebied. Kortom een trainer
is uniek, geeft energie, is een boegbeeld en een verbinder binnen de club.
Wat doet een trainer:
•

Een team begeleiden met een medetrainer voor een korfbalseizoen.

•

Het geven van trainingen en coachen van wedstrijden, 2 keer trainen en 1 keer

wedstrijd.
•

Bijwonen van trainersbijeenkomsten.

•

Het eerste contact met ouders/leden binnen de verenging.

Een trainer krijgt:

1.Begeleiding: Een trainer staat er niet alleen voor en krijgt begeleiding en hulp vanuit
diverse posities.
−

De trainersbegeleider helpt de trainer met de vele de uitdagingen en doelen
die staan voor de trainingen en wedstrijden.

−

De oudercontactpersoon kan helpen bij lastige situatie/gesprekken met ouders.

−

De trainerscoördinator is een contactpersoon voor de trainers voor allerlei
zaken waar de trainers mee te maken krijgen.

2. Waardering: Trainers zijn enorm belangrijk voor de club en worden daarom ook
heel erg gewaardeerd. Er wordt veel aandacht geschonken aan hen en worden ook veel
betrokken bij diverse leuke activiteiten.

3. Opleiding: Er zijn voor als trainers dat willen diverse cursussen en opleidingen beschikbaar. Trainers worden ook gestimuleerd hieraan deel te nemen om zo hun kennis/
vaardigheden nog meer te ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor de trainingen, maar
ook daarbuiten (brede ontwikkeling).
Enthousiast geworden voor deze belangrijke functie binnen de verenging?! Meld je dan nu
aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbiezen@gmail.com. Interesse maar nog in twijfel wat betreft tijd of andere zaken neem gerust
contact op en laten we de mogelijkheden bespreken.
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Editie

Verschijnt op

Deadline verloopt op

1

20 Augustus

16 augustus

2

23 September

20 September

3

28 Oktober

25 Oktober

4

2 December

29 November

5

23 December

20 December

6

6 Januari

3 januari

7

10 Februari

7 Februari

8

17 Maart

14 Maart

9

21 April

18 April

10

26 Mei

23 Mei

11

30 Juni

27 Juni

Content kan opgestuurd worden naar

redactie.ozc.ldl@gmail.com
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