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Leuk die opsommingen, maar het leest wat lastig
We zitten inmiddels weer in december en wat gaat de tijd weer snel. Kort onze crisis in één
woord, bagger. Zo dat was Corona.
Laatst hebben we verlichting in de kantine opgehangen en ik beloof hierbij plechtig (nee ik ga
niet trouwen) dat als het weer kan, we een groot feest gaan bouwen. Jordi heeft wat budget
gekregen voor wat meer lichtjes en het resultaat is dat een discotheek of dancing er niks bij
is. Inmiddels hebben we de opdrachten uitgeschreven voor nieuwe LED sport terrein verlichting aan Sportstroom. De planning is dat deze de eerste week van februari wordt geïnstalleerd zodat we eindelijk op een goed verlicht veld kunnen trainen. Ook de kantine wordt onder handen genomen. Op het moment van tikken van dit stuk liggen de voegen op de grond
en de verwachting dat de aannemer volgende week een heel eind is. Met een nieuw beschermend laagje ziet de kantine er weer uit als nieuw. De details, het verfwerk wordt uitgevoerd
door Grasshoff schilderwerken. Zowel binnen als buiten wordt de kantine weer fris binnen de
lijntjes gekleurd. Ook zijn opdrachten verstrekt voor nieuw dakbedekking en de PV installatie
op het dak voor de broodnodige groene energie die we zelf op gaan wekken. Ook wordt de
laatste hand gelegd aan de offerte voor de luchtwarmtepomp voor het verwarmen van de
kantine door knol installatietechniek. Vooruit doen we ook Slagboom Vlaardingen maar opdracht voor een nieuwe inbraak installatie, CCTV systeem met als extraatje een heus webcam
op het dak voor het streamen van wedstrijden op het veld. Met hier en daar een onderhoudspuntje staat de kantine voor de komende jaren weer gereed voor de toekomst. Een
wens van de secretaris en inmiddels een doorn in het oog de hangende wolken boven de bar
en een opknapbeurtje kan ook geen kwaad wie neemt hierin het voortouw?
Wat gebeurt er verder achter de schermen en uit het gezichtsveld van de leden. Het opsommen gaat prima, dus we gaan maar even door. De TC is druk in de weer om steeds maar
weer te kijken naar mogelijkheden om sporten mogelijk te maken. Werkelijk een hels karwei
en gezien de omstandigheden zeer knap. Knap hoe mijn medebestuursleden alles draaiend
houd en vaak elke avond op één of andere manier met de vereniging bezig zijn, je moet een
beetje gek zijn
. De vele vrijwilligers die vaak de uitvoerende taken op zich nemen, bedankt.
De commissies die toch zonder perspectief energie steken in toekomstige activiteiten bijvoorbeeld Paaskamp 2022, TOP. De activiteiten commissie staat te trappelen van ongeduld om
met z’n allen lekker ouderwets te dansen en plezier te maken, nog even wachten, echt.
En dan hebben we natuurlijk ook de voor de meeste de “saaie” berichten, maar wel heel belangrijk. Vingers houden we gekruist nadat we online weer door de mangel zijn gehaald door
Rotterdam Sport Support voor ons Sportpredicaat met als doel de stempel als kwaliteitsvereniging. Deze maand krijgen we uitsluitsel, maar wel met groot vertrouwen dat we het plusje
mogen behouden.
Het lijkt me duidelijk dat deze feestmaand weer anders loopt als gehoopt en met groot verlangen naar “vroeger” toen alles beter was.
Pluspunt is wel dat we nu donders goed weten wat we missen, willen
en wat we kunnen dus als het weer mag, dus daar gaan we weer
voor. Hoe e.e.a. gaat lopen deze maand hebben we niet in de hand,
maar als we mogelijkheden zien gaan we het echt doen.
Voor nu wens ik jullie veel goeds, gezondheid en thuisplezier deze
feestmaand.
Groeten,
Danny
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Beste leden, vrijwilligers en bezoekers,
We gaan weer korfballen in Sporthal de Enk.
Nog steeds is de coronapandemie onder ons en zo ook de opgelegde
maatregelen.
Wat zijn nu de maatregelen?
- Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt een coronatoegangsbewijs.
- Geen publiek bij de wedstrijden, en trainingen
- Na 17:00u gaat de zaal en horeca dicht.
Wat gaat er bij OZC gebeuren?
- Er wordt een afhaalpunt gecreëerd; dit houdt dat er GEEN coronatoegangsbewijs gevraagd zal worden.
- Er is zitgelegenheid, maar enkel met CBT.
BELANGRIJK!!:
- Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen in de sportzaal;

Sportieve en gezonde groeten,
Corona Crisisteam OZC
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Zoals eenieder heeft vernomen wordt betaald parkeren per 1 november ingevoerd in de Wijk Vreewijk.
Ook OZC ontkomt niet aan dit beleid wat inhoudt
dat bij het parkeren van de auto op de openbare
weg vanaf 1 november betaald moet worden.

Dit houdt in dat er op het eigen terrein van OZC,
dat bij het veld nog steeds gratis geparkeerd kan
worden.
Echter nu we de zaal in gaan, geldt er rondom
Sporthal De Enk overal Betaald Parkeren.
Het bestuur heeft besloten dat op trainings- en wedstrijddagen het hek van het
slot wordt gehaald waardoor de auto op het terrein geparkeerd kan worden.

Echter is er één voorwaarde, het hek dient ten alle tijden na het in- en
uitrijden gesloten te worden. De reden hiervoor is dat er geen “vreemde” auto’s geparkeerd worden met alle gevolgen van dien. Het parkeren op het terrein
is op eigen risico, OZC is niet aansprakelijk voor schade en diefstal dus zorg dat
er niks te halen is in de auto.
Een andere optie is om de auto te parkeren aan de andere zijde van de Smeetslandsedijk en over de dijk naar de sporthal te lopen.
De afstand van de kantine tot aan de Sporthal De Enk is 400 meter en met een
beetje doorstappen in tijd van 3 a 4 minuten goed te doen.
Met sportieve groeten,
Bestuur

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot
23.00 uur. En zondag van 12.00 tot 23.00 uur.
Clubblad OZC
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Trainings tijden zaal per 01/11
Dinsdag
Team

Tijd

Donderdag
Zaal

Team

Tijd

Veld

Kweekvijver

18:30—19:15 SH De Enk

Kweekvijver

18:30—19:30

GZ de Mare

F-Groep

18:30—19:30

GZ de Mare

E– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

E– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

D– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

D– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

C1

19:30—20:30

SH De Enk

C1

19:30—20:30

SH De Enk

B1

19:30—20:30

SH De Enk

B1

20:30—21:30

SH De Enk

A1

20:30—21:30

SH De Enk

A1

20:30—21:30

SH De Enk

Selectie 1+2

21:30—22:30

SH De Enk

Selectie 1+2

21:30—22:30

SH De Enk

3

20:30—21:30

SH De Enk

3

19:30—20:30

SH De Enk

4

19:30—20:30

SH De Enk
Kangoeroes

11:00—12:00
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Beste OZC’ers.
Ja waar moet ik beginnen? Wat een tegenslag nu de maatregelen weer zijn aangescherpt. Ik hoop dat iedereen de schouders er onder blijft zetten en wij zsm
weer richting “normaal” kunnen gaan.
In ieder geval zijn de verschillende commissies druk bezig om een juiste invulling
te geven aan de “competitie”.
Wij als TC snappen dat er veel vragen zijn en er nog veel open eindjes zijn. Zolang wij via het NOC* NSF, bond, gemeente en sportbedrijven nog niet overal
100% duidelijkheid over hebben, is het lastig om de juiste informatie te delen.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben.
Voor nu:
•
Breedtekorfbalcompetitie gaat door (wedstrijden die na 17:00 uur waren
gepland, worden geprobeerd om voor 17:00 te plannen).
•
Competitie wedstrijdkorfbal is per direct gesopt.
•
Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma (wedstrijdkorfbal)
vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen.
•
Geplande wedstrijden (wedstrijdkorfbal) kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld als beide teams dat willen. Resultaten tellen niet mee voor de
competitie.
•
Doordeweeks en op de zaterdag na 17:00 uur kan er niet worden getraind en/of gespeeld.
•
Ik verzoek dan ook met klem om geen wedstrijden af te zeggen !!!
Zodra er voor de senioren en de A een mogelijkheid is om op de zaterdag te
kunnen trainen, dan zal de contactpersoon dit zsm het betrokken team laten
weten. Er komen veel opties vanuit trainers, spelers en ouders binnen. Wij zijn
blij dat iedereen met ons meedenkt en het onderste uit de kan wil halen. Weet
wel dat wij niet alles kunnen aanpakken, wij moeten ten slotte voorkomen dat
wij onszelf niet voorbij lopen en het overzicht zoek raken.
Voor nu, recht je rug, kijk naar voren, kijk naar de mogelijkheden, heb je vragen? stel deze bij jou trainer en kom
je hier niet uit dan is de contactpersoon van de juiste afdeling (TC) voor jou beschikbaar.
Voorzitter TC,
Chaminda
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Spelers: Pip, Pepijn, Levi, Olivia, Dave, Merel, Tessa, Mas, Yemisi, Max bij de 8+
Eind september is de nieuwe kweekvijver weer gestart.
Alle kinderen die er vorig seizoen in zaten zijn in de gewone teams ingedeeld.
Er zijn nu 2 groepen, onder en boven 8 jaar.
Boven 8 is op het ogenblik alleen Max, die traint op donderdag mee met de E. Max zat
vroeger bij de kangoeroes.
De 8- groep is wat groter en groeit met de week.
Het zijn eigenlijk allemaal de oudste kangoeroes die we vast laten spelen met korfbal. Sommigen komen ook nog lekker op zaterdag spelen bij de kangoeroes.
De trainingen begonnen onder leiding van onze stagiaires, Giovanni en Wail.
Al snel zijn die onder de hoede gekomen van Jan, die natuurlijk geweldig is met kleine kinderen, (zoals de meesten van ons zelf ook wel weten) en de jongens kunnen veel van hem

leren.
Nu in de zaal ziet hun hoek van het veld er altijd goed uit met vaak wat meer dan alleen
palen. Ze halen ook het klimrek en zelfs kasten en matten erbij.
We hebben voor deze groep de kangoeroepalen mee verhuisd naar de Enk omdat de meesten pas 5 zijn. Maar ze oefenen ook al wel met echte F-palen.
Wie weet zijn ze in het voorjaar al wel toe aan een F3? Of anders zeker volgend seizoen.
Ben of ken je iemand die ook op korfbal wil? Ze trainen elke dinsdag in de Enk van kwart

over 6 tot 7 uur, zijn ze net op tijd voor bedtijd weer thuis. Aanmelden bij Elza. Ook voor 8+
alleen is dat op donderdag van 18:30 tot 19:30
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Spelers: Bentley, Maren, ilay, Jayce, Ziggie, Sabeau, Pip, Levi, Dave, Mayson, Merel, Jasmijn, Nova, Rudy, Liv, Terje, Mas ,Saar, Hailey, Beau.
Ondertussen zijn ook de kangoeroes ook weer naar binnen. Mocht je denken, die zie ik eigenlijk nooit meer, dat kan kloppen. Wij spelen in de gymzaal van de Mare, gewoon op
onze eigen tijd op zaterdag van 11 tot 12.
Gelukkig kan dat gewoon door gaan dus. Ook bij ons geen toeschouwers natuurlijk meer.
Dat hebben we vorige keer ook al eens gehad. Ouders zetten de kinderen af bij de achterdeur van de gymzaal en kunnen dan buiten/op OZC/thuis/in de winkels op ze wachten.
Bij ons is het dan lekker rustig zonder ouders langs de zijkant haha.
Binnen is altijd weer leuk, andere materialen tot onze beschikking en dus nieuwe mogelijkheden.
Ook binnen beginnen we altijd met de warming up, even alle spieren los maken en stiekem
is dat ook goed voor de motoriek.
Daarna proberen we er structuur in aan te brengen door kinderen in groepjes langs de
verschillende onderdelen te leiden. Vaak gaat dat mis omdat ze het moeilijk vinden om bij
hun groep te blijven of omdat ze alles tegelijk willen doen. Of iets juist niet. Geeft niks, kan
allemaal.
27 november hadden we maar vast een mini alternatieve pietentraining omdat hij 30
november niet door kan gaan.
Kinderen waren verkleed als piet of sint en we hadden de dikke matten neergelegd waarvan de Mare er wel 4 heeft. Trampoline erbij, kast om van af te springen. Bankje als glijbaan, kruipen door een tunnel van bank en matjes.
Daarna nog knakworst tikkertje.
Afsluiten in de zaal is altijd paar keer op en neer rennen tussen de hoeken van de zaal
zodat ze moe naar huis gaan.
En ook de stickers zijn natuurlijk mee naar de zaal.
Ken jij nog dreumesen en peuters die lekker willen bewegen? Elke zaterdag van 11 tot 12,
aanmelden bij Elza.
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Dames: Liona, Melat, Zoë

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Janhilio

Coach: Bennie, Kelly
Wedstrijden:
04
11
15
22
29
12
19
26
12
19
26
02

Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

09:00u
09:00u
09:00u
10:00u
09:00u
10:55u
10:45u
10:00u
09:00u
09:30u
09:00u
09:00u

Clubblad OZC

OZC F1 - Thor (R) F1
OZC F1 - Avanti/Post Makelaardij F2
OZC F1 - Nieuwerkerk F4
KCR F3 - OZC F1
OZC F1 - KCC/CK Kozijnen F2
Thor (R) F1 - OZC F1
Avanti/Post Makelaardij F2 - OZC F1
ZKV (Zu) F1 - OZC F1
OZC F1 - ZKV (Zu) F1
Nieuwerkerk F4 - OZC F1
OZC F1 - KCR F3
KCC/CK Kozijnen F2 - OZC F1
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Dames: Brechtje, Kumsal, Nina, Eefje
Heren: Marcos, Mees, David

Coach: Khianna, Nikkie
Wedstrijden:
27
04
11
15
22
05
12
19
19
26

Nov
Dec
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt

09:30u
09:00u
09:00u
09:00u
09:00u
09:00u
10:15u
10:00u
10:00u
09:00u

Clubblad OZC

Nexus F1 - OZC F2
OZC F2 - Twist F2
OZC F2 - KOAG F4
OZC F2 - KCR F4
IJsselvogels F2 - OZC F2
OZC F2 - Nexus F1
Twist F2 - OZC F2
KOAG F4 - OZC F2
KCR F4 - OZC F2
OZC F2 - IJsselvogels F2

10 - 5
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Heren: Umeyr, Ilayhan,
Dames: Deylucia, Zoe, Sarah, Nahailey
Coach: Lotte, Sanne
Wedstrijden:
11
18
08
15
22
29
05
19
12
19
26
02

Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

09:00u
10:00u
09:00u
10:00u
09:45u
09:00u
09:00u
09:00u
09:00u
10:00u
10:00u
10:00u
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OZC E1 - ONDO (G) E2
KCR E4 - OZC E1
KVS/Maritiem E4 - OZC E1
OZC E1 - Achilles (Hg) E2
ODO E2 - OZC E1
OZC E1 - Korbis E3
OZC E1 - KVS/Maritiem E4
ONDO (G) E2 - OZC E1
OZC E1 - KCR E4
Achilles (Hg) E2 - OZC E1
OZC E1 - ODO E2
Korbis E3 - OZC E1

12

Heren: Hayden, Davy
Dames: Tess, Ilza, Chelsea, Beray, Lhou, Ishaina
Coach: Berat, Bernice, Mayra
Ondersteuning: Madelon
Wedstrijden:
27
04
18
15
22
29
05
12
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

09:00u
09:00u
10:00u
10:00u
09:30u
09:00u
09:00u
09:15u
09:00u
10:15u
10:00u
10:00u
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RWA E3 - OZC E2
OZC E2 - Excelsior (D) E1
IJsselvogels E3 - OZC E2
OZC E2 - Refleks E2
WION E1 - OZC E2
OZC E2 - KCC/CK Kozijnen E1
OZC E2 - RWA E3
Excelsior (D) E1 - OZC E2
OZC E2 - IJsselvogels E3
Refleks E2 - OZC E2
OZC E2 - WION E1
KCC/CK Kozijnen E1 - OZC E2

8 -4
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Zaterdag 13 november Oefenwedstrijd Massluis-OZC D1.
Basis: Elin, Kayleigh, Shivani, Fenna, Mike, Thomas, Kick, Ricardo (D2). Reserve uit de D2 Ninon.
In de eerste minuut een strafworp tegen, deze word gemist. 1-0 voor Maassluis. Kort hebben we
de aanval waarbij een schotvan Thomas helaas gemist word 2-0 voor Maassluis. Aanval terug bij
ons. Terug naar de verdediging waar het nog niet helemaal soepel loopt. 3-0 voor Maassluis.. Terug in de aanval. Een vrijeworp voor ons. Helaas word er een prachtig schot gemist door Thomas.
Kort is de bal bij verdediging en zijn we terug in de aanval. Snel weer terug in de verdediging. Net te laat is Fenna met verdedigen waardoor er een 4-0 volgt. Opnieuw de aanval, maar
al snel zijn we de bal weer kwijt. 5-0 Maassluis.
Wissel van veld.
Ninon komt er in voor Elin. Aanval Maassluis heeft de aanval, al snel terug in ons aanvalsvak,
maar al snel terug bij aanval Maassluis. Maassluis 6-0. Opnieuw in de aanval. Vrije bal voor Mike
helaas schot gemist. Mike haalt hem al snel terug naar ons. Terug naar de verdediging, Kayleigh
haalt de bal terug naar ons. Even heeft de aanval de bal, maar al snel zijn we die kwijt, Thomas
haalt hem terug en daarop volgt bij de aanval de 6-1van Mike!! Maassluis antwoord met de 7-1
na een kort moment. Aanval voor ons, maar al snel terug naar het andere vak. Kort hebben we
de aanval terug waarin goed gespeeld word alleen tot een schot komt het niet. Maassluis schiet
van afstand en maakt de 8-1.
Rust.
Fenna word gewisseld voor Elin. Wij beginnen in de aanval. Snel gaat hij naar het andere vak en
maakt Maassluis de 9-1. Maassluis 10-1. Maassluis 11-1. Aanval terug bij ons. Kayleigh mist een
worp, bal blijft in het bezit. Maassluis haalt hem al snel terug naar hun. Strafworp tegen deze
word gemist en gelijk is de bal terug bij ons. Al snel zijn we de bal weer kwijt. Mike heeft de bal
terug, helaas komt hij niet terug in de aanval en scoort Maassluis 12-1. Aanval raakt de bal kwijt
maar de verdediging brengt hem snel terug. Kayleigh neemt een strafworp en maakt de 12-2.
Verdediging brengt al snel de bal terug bij de aanval. Aanval is de bal kwijt en de Maassluis maakt
de 13-2. Terug de aanval bij ons is de bal al snel terug naar het andere vak. Maassluis maakt de
14-2 en dan wisselen we van vak. Kayleigh word gewisseld voor Fenna. Mike mist een schot
waardoor de bal terug is bij Maassluis. Thomas haalt de bal uit het vak en we hebben de aanval
voor even. Terug naar het andere vak. Maassluis 15-2. Thomas heeft de bal en brengt hem terug
naar de aanval. Al snel is hij terug in de verdediging. Aanval ingezet maar goed verdedigd door
Thomas. Kort hebben we de bal. Opnieuw moet de verdediging aan de bak. Bal terug in onze aanval, Thomas weet hem snel weer terug te krijgen nadat de tegenpartij hem er tussen uit mepte.
Elin schiet maar helaas verdedigd. Aanval terug tegenpartij, al snel terug bij onze aanval. Elin mist
een doorloper en Ricardo het schot er na helaas ook. Aanval terug tegenpartij. Kick haalt de bal al
snel terug, helaas komt de bal niet terug bij onze aanval. Mike mist en de bal terug naar de andere kant. Kick vangt de bal af en helaas haalt die het vak niet. Thomas gooiteen schot van de
achterlijn zo naar de aanval in Mike zijn handen. Schot word verdedigd in het aanvalsvak. Kick
haalt de bal er weer uit en Shivani vangt hem, maar helaas word hij door de tegenpartij afgevangen. Tegenpartij scoort op de valreep en het eindigt in 16-2. Ninon en Ricardo bedankt voor het
meedoen!
Oefenwedstrijd D2. 20 november 2021 Maassluis tegen OZC.
Spelers: Ishara, Ninon, Shameira, Azra en Shade., Mike,Thomas, Kayleigh en Shivani.
De eerste oefenwedstrijd voor de D2. We zijn begonnen. De bal komt lastig in het aanvalsvak. De
verdediging moet dus gelijk al hard werken. Ninon heeft de bal in de aanval, helaas neemt Maassluis hem al snel weer over. De aanval heeft een sterke verdediging tegenover zich. De scheidsrechter lijkt vergeten te zijn om zijn bril of lenzen in te doen. De aanval komt tot een schot en Shameira maakt 0-1. Azra word gewisseld voor Shade. Een nieuwe aanval komt tot een schot maar
helaas is deze mis.
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Wissel van vak.
Aanval heeft de bal. Thomas mist een schot en nog 1. De scheidsrechter heeft zijn fluit gevonden
en fluit voor verdedigd schieten. Als we in de verdediging zijn is hij die helaas ook weer kwijt.
Kayleigh scoort met een doorloper dankzij een mooie assist van Thomas. De scheidsrechter vind nu
als wij verdedigen toch zijn fluit.Shameira word gewisseld voor Azra. Een verdedigend schot
maakt 1-2. Al snel volgt de 2-2. Na een korte aanval van ons volgt in het andere vak de 3-2.
Shivani maakt de 3-3.
Rust.
Maassluis scoort de 4-3. Azra krijgt een mooie kans maar mist helaas. Shakira komt er in voor
Ishara. Na een korte aanval is Maassluis aan de bal en volgt de 5-3.
Al snel volgt de 6-3. Shade maakt met een mooie aanval de 6-4.
Wissel van vak.
Aanval resulteert niet in scoren. Maassluis 7-4. Aanval terug bij ons, Ishara word in de tussentijd
gewisseld voor Ninon. 8-4 voor Maassluis mede mogelijk gemaakt door de scheidsrechter die 2
overtredingen niet ziet. In de aanval maaktThomas gelijk als antwoord de 8-5. Vervolgens is Thomas weer Thomas en schiet haast vanaf de achterlijn de 8-6 in de korf. Maassluis scoort de 96. Dit is tevens de eindstand.
Spelers hebben keihard gewerkt en lekker gespeeld. Spelers van de D1 bedankt voor het invallen!!
Zaterdag 27-11 VEO - OZC D1
Aanval: Thomas, Umeyre, Shivani en Fenna
Verdediging: Kick, Aiden, Elin en Kayleigh.
We missen 3 spelers, Ashyloh, Mike en Michah. Umeyer valt bij ons in, we hebben er precies 8.
1-0 achter na een kort schot vd tegenstander.
1e aanval van OZC, schot Fenna helaas geen doelpunt.
Scheidsrechter laat verdedigd schieten, dus taak ook van ozc om veel te schieten.
Elin staat even niet op te letten onder korf, weer een korte kans raak voor VEO, 2-0.
Leuke aanval van Ozc, met doorloper van Thomas, helaas net te hard.
Doorloper van VEO raak, 3-0.
Wisselen van vak en functie.
Schot van VEO, 4-0. Strafworp voor VEO, mis.
De kids zijn niet scherp en er word slecht gegooid.
VEO strafworp, deze keer raak, 5-0. Schot van VEO, 6-0.
Rust
Slecht gooien met de bal uitwerken in de verdediging, schot VEO, 7-0.
Mega afstandsschot VEO, 8-0.
Yeeeeh van de 0 af, afstandsschot Umeyre, 8-1
Weer ver afstandsschot VEO, 9-1. Schot VEO, 10-1.
Gooien is echt iets wat niet goed gaat, hierdoor kan er bijna geen aanval opgezet worden. Laat
staan kansen creëren.
Schot VEO, 11-1. Korte kans onder de korf VEO, 12-1.
Strafworp voor OZC, Thomas mist helaas.
Wisselen van vak en functie.
Gooien en vangen lukt maar niet. Dus VEO heeft iedere keer weer de bal en kan weer de aanval
opzetten. Strafworp VEO, mis. Schot VEO 13-1. En weer een schot VEO, 14-1.
Afgelopen! Eindstand 14-1
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Heren: Thomas, Aiden, Mike. Kick, Ashyloh
Dames: Elin, Shivani, Micah, Fenna, Kayleigh,
Coach: Kevin, Dwight
Ondersteuning: Daphne
Wedstrijden:
27
04
11
08
15
29
05
12
19
12
19
02

Nov
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Apr

11:00u
11:15u
11:10u
14:00u
12:10u
11:10u
11:10u
15:10u
12:10u
10:10u
09:15u
12:00u

Clubblad OZC

VEO D1 - OZC D1
OZC D1 - Die Haghe D2
OZC D1 - Dunas D2
Fortuna/Delta Logistiek D3 - OZC D1
OZC D1 - Excelsior (D) D3
OZC D1 - KVS/Maritiem D2
OZC D1 - VEO D1
Die Haghe D2 - OZC D1
Dunas D2 - OZC D1
OZC D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3
Excelsior (D) D3 - OZC D1
KVS/Maritiem D2 - OZC D1

14 - 1

16

Heren: Ricardo, Noah
Dames: Ninon, Sevdanur, Shade, Noemie, Defnenaz, Nidalia, Azra, Joy, Shamayra
Coach: Frank, Rinse, Erik
Wedstrijden:
27
04
11
15
22
29
05
12
19
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Apr

15:00u
10:15u
10:10u
11:10u
11:00u
10:10u
10:10u
15:15u
11:00u
10:10u
11:10u
12:00u
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NIO D2 - OZC D2
OZC D2 - Korbis D5
OZC D2 - Weidevogels D2
OZC D2 - Dunas D4
ONDO (G) D6 - OZC D2
OZC D2 - Fortuna/Delta Logistiek D4
OZC D2 - NIO D2
Korbis D5 - OZC D2
Weidevogels D2 - OZC D2
Dunas D4 - OZC D2
OZC D2 - ONDO (G) D6
Fortuna/Delta Logistiek D4 - OZC D2

afgelast

17

Heren: Sinan, Rodi, Liam
Dames: Evi, Eyah, Jada, Melike, Chelsey, Tessa
Coach: Troy, Hester
Teambegleiding: Logan
Wedstrijden:
27
04
11
18
22
29
05
12
19
12
26
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Apr

12:00u
13:20u
12:20u
14:00u
13:15u
12:15u
13:15u
12:00u
11:00u
11:15u
12:15u
12:00u
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Valto C4 - OZC C1
OZC C1 - RWA C3
OZC C1 - KOAG C2
Excelsior (D) C3 - OZC C1
Avanti/Post Makelaardij C5 - OZC C1
OZC C1 - Dunas C4
OZC C1 - Valto C4
RWA C3 - OZC C1
KOAG C2 - OZC C1
OZC C1 - Excelsior (D) C3
OZC C1 - Avanti/Post Makelaardij C5
Dunas C4 - OZC C1

13 - 8
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Vooraankondiging
15 april 2022

OZC paaskamp

15 april 2022 t/m
18 april 2022

————-

Kamphuis ’t Campvelt
Verlengde Haerderweg
29
8085 RJ Doornspijk
————-

Aan de kinderen (en ouders) van OZC

Nog redelijk ver weg, maar bij sommige begint
het toch weer te kriebelen.

------------

Dit keer valt het later, van vrijdag 15 april t/m
maandag 18 april 2022.
Volgend jaar zitten we weer in het kamphuis,
’t Campvelt in Doornspijk.

Voor vragen kan je terecht bij de organisatie:
Franklin, Suus,
Michael of Yvette
Wij zijn er op dinsdag,
donderdag en zaterdag

We gaan weer op kamp!

Tijdens kamp spelen we veel verschillende spellen.
Deze vinden in de ochtend, middag en na het
avondeten plaats, met het begin van de schemering.
Sommige spellen spelen we met z’n allen, van de
F t/m A en een aantal spellen spelen we gesplitst,
D t/m F en A t/m C.
Binnenkort meer informatie over de inschrijflijst
en over kamp.
Clubblad OZC
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Heren: Curtis, Max, Berat, Milan
Dames: Sanne, Mayra, Bernice, Kyshaina, Merel
Coach: Winni, Dennis
Wedstrijden:
27
04
11
18
15
29
05
12
19
12
19
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Apr

11:40u
12:20u
13:20u
12:00u
13:15u
13:20u
12:15u
18:50u
17:00u
12:20u
13:00u
11:15u
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Trekvogels B1 - OZC B1
OZC B1 - RWA B2
OZC B1 - Dijkvogels B2
Fortuna/Delta Logistiek B4 - OZC B1
OZC B1 - Valto B3
OZC B1 - Achilles (Hg) B2
OZC B1 - Trekvogels B1
RWA B2 - OZC B1
Dijkvogels B2 - OZC B1
OZC B1 - Fortuna/Delta Logistiek B4
Valto B3 - OZC B1
Achilles (Hg) B2 - OZC B1

2 - 11

20

Heren: Rinse, Felix, Jaimie, Erik
Dames: Yaelle. Talitha, Yarah, Nikki, Khianna, Ginny
Coach: Jordi, Antonio, Cindy
Wedstrijden:
27
04
11
18
15
22
29
05
12
19
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

14:00u
14:20u
14:30u
16:55u
14:15u
14:00u
14:25u
14:15u
12:00u
14:00u
13:25u
10:30u
13:15u
17:00u
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IJsselvogels A2 - OZC A1
OZC A1 - Nieuwerkerk A2
OZC A1 - Vitesse (Ba) A2
Twist A1 - OZC A1
OZC A1 - Vriendenschaar (B) A2
KCR A2 - OZC A1
OZC A1 - Albatros A2
OZC A1 - IJsselvogels A2
Nieuwerkerk A2 - OZC A1
Vitesse (Ba) A2 - OZC A1
OZC A1 - Twist A1
Vriendenschaar (B) A2 - OZC A1
OZC A1 - KCR A2
Albatros A2 - OZC A1

26 - 9

21
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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:
27
04
11
18
15
22
29
05
12
19
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

18:30u
16:50u
19:20u
19:35u
19:10u
19:15u
16:45u
19:15u
19:45u
16:20u
15:50u
16:40u
15:45u
15:45u

Clubblad OZC

Korbatjo 1 - OZC 1
OZC 1 - Movado 1
OZC 1 - TOGO 1
DVS '69 1 - OZC 1
OZC 1 - Weidevogels 1
Vitesse (Ba) 1 - OZC 1
OZC 1 - Dijkvogels 1
OZC 1 - Korbatjo 1
Movado 1 - OZC 1
TOGO 1 - OZC 1
OZC 1 - DVS '69 1
Weidevogels 1 - OZC 1
OZC 1 - Vitesse (Ba) 1
Dijkvogels 1 - OZC 1

21 - 22

24

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:
27
04
11
18
15
22
29
05
12
19
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

17:15u
15:35u
18:00u
18:20u
17:55u
11:05u
15:35u
18:00u
18:30u
15:00u
14:35u
19:40u
14:30u
14:25u

Clubblad OZC

Korbatjo 2 - OZC 2
OZC 2 - Movado 2
OZC 2 - TOGO 2
DVS '69 2 - OZC 2
OZC 2 - Kinderdijk 4
ADO 3 - OZC 2
OZC 2 - Dijkvogels 2
OZC 2 - Korbatjo 2
Movado 2 - OZC 2
TOGO 2 - OZC 2
OZC 2 - DVS '69 2
Kinderdijk 4 - OZC 2
OZC 2 - ADO 3
Dijkvogels 2 - OZC 2

12 - 20

25

Heren: Chaminda, Kevin S, Bennie, Timo, Dwight, Kevin L, Sean
Dames: Karina, Michelle, Suzanne, Iris, Eline, Esther
Coach:
Wedstrijden:
27
04
11
18
15
22
29
05
12
19
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

20:30u
18:00u
16:50u
17:10u
16:40u
19:50u
17:55u
16:45u
17:15u
15:20u
17:05u
17:40u
17:00u
14:50u

Clubblad OZC

Nieuwerkerk 6 - OZC 3
OZC 3 - Movado 3
OZC 3 - Sporting Delta 4
DVS '69 3 - OZC 3
OZC 3 - Vitesse (Ba) 5
KCR 8 - OZC 3
OZC 3 - PKC/Vertom 6
OZC 3 - Nieuwerkerk 6
Movado 3 - OZC 3
Sporting Delta 4 - OZC 3
OZC 3 - DVS '69 3
Vitesse (Ba) 5 - OZC 3
OZC 3 - KCR 8
PKC/Vertom 6 - OZC 3

Afgelast

26

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Hamaad, Jordi, Antonio
Dames: Charlotte, Rachel, Romy, Cara
Coach: Eric
Wedstrijden:
27
04
11
15
22
29
05
12
19
26
12
19
26
02

Nov
Dec
Dec
Jan
jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

12:15u
19:15u
15:40u
15:30u
17:30u
19:10u
15:35u
16:15u
13:00u
13:35u
18:15u
14:10u
18:15u
18:15u
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WION 6 - OZC 4
OZC 4 - De Meervogels 9
OZC 4 - Weidevogels 6
OZC 4 - Nikantes 5
KCR 11 - OZC 4
OZC 4 - IJsselvogels 6
OZC 4 - WION 6
De Meervogels 9 - OZC 4
Weidevogels 6 - OZC 4
ZKV (Zu) 3 - OZC 4
OZC 4 - ZKV (Zu) 3
Nikantes 5 - OZC 4
OZC 4 - KCR 11
IJsselvogels 6 - OZC 4

12 - 11

27

Jarig op

Naam

2

Liona Bella

7

F1

2

Zoë

8

F1

12

Wordt

Ishara Carmen Jeanine 10

Team

E2

13

Nahailey

9

E1

18

Azra

10

D2

27

Brechtje

7

F2

30

Merel

14

B1
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Spelers:

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

Na twee wedstrijden kunnen we wel
zeggen dat het weer even wennen is
allemaal. Gelukkig waren de resultaten
best aardig. Waar we de eerste wedstrijd verloren met 4-5, wonnen we de
tweede wedstrijd zelf met 4-5. Ook
kunnen we wel zeggen dat Martijn Casma 01-11-2021 De Korenbloem - OZC Darts

telijns zich zonder probleem heeft aan-

vr 12-11-2021 OZC Darts - The Bulldogs

gepast in het team. Hij is uiteraard de

wo 17-11-2021 De Zwarte Schapen - OZC Darts
vr 26-11-2021 OZC Darts - Draadje Kwijt
vr 03-12-2021 Hammertime - OZC Darts
vr 10-12-2021 OZC Darts - Baco Biertje
vr 17-12-2021 Altijd Dorst - OZC Darts

gangmaker en doet ook aardig mee
darten in het niveau waarin we spelen.
Maandag 1 november mogen we op
bezoek bij oude bekenden (zie schema).

vr 24-12-2021 OZC Darts - 2Fast4U

En hopelijk zullen de nieuwe maatrege-

vr 14-01-2022 A Few Good - Men OZC Darts

len die 2 november eventueel worden

vr 21-01-2022 OZC Darts - No Smoke

aangekondigd geen gevolgen hebben

vr 11-02-2022 V.K.B. - OZC Darts
vr 18-02-2022 OZC Darts - No Skills-Just Lucky
vr 04-03-2022 OZC Darts - De Korenbloem
wo 09-03-2022 The Bulldogs - OZC Darts
vr 18-03-2022 OZC Darts - De Zwarte Schapen
vr 25-03-2022 Draadje Kwijt - OZC Darts

voor de competitie. In het schema kun je
zien wanneer wij onze wedstrijden spelen. Houd er rekening mee dat de coronacheck word uitgevoerd bij binnenkomst.

vr 01-04-2022 OZC Darts - Hammertime
vr 08-04-2022 Baco Biertje - OZC Darts
vr 15-04-2022 OZC Darts - Altijd Dorst
vr 22-04-2022 2Fast4U - OZC Darts
vr 29-04-2022 OZC Darts - A Few Good Men
do 12-05-2022 No Smoke - OZC Darts
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De avonturen van Ozzy!
De veldcompetitie is afgelopen en nu gaat Ozzy met zijn vriendje en vriendinnetjes in de zaal korfballen.
Op een zaterdagavond speelt het 1e van OZC thuis. Ozzy is samen met zijn
vriendjes en zijn vriendinnetjes het team van de week. Ozzy vind dat erg

leuk, want dan mag hij samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes oplopen
met het 1e.
In de hoek van de zaal staat Ozzy samen met een speler van het 1e te
wachten tot dat ze mogen oplopen.
Hun namen worden genoemd en daar gaat Ozzy samen met een speler van
het 1e. Ze lopen om de korfbalpaal heen richting het midden van het veld.
Ozzy geeft een high five aan de medespelers en zwaait naar het publiek.
Na het oplopen gaat Ozzy met zijn vriendjes en vriendinnetjes op de tribune zitten om de wedstrijd te kijken.
De spelers van het 1e zijn een voorbeeld voor Ozzy en dat wilt hij later ook.
In het eerste spelen en een voorbeeld zijn voor de kinderen.
Tot de volgende korfbalmaand
Dikke knuffel van Ozzy!

Clubblad OZC
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Heb je zelf een leuke mop.
Stuur hem op naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Als activiteit gaan we het OZC ganzenbord spelen! Hiervoor heb je een dobbelsteen en pionnen nodig en de rest heb je allemaal in huis. Veel plezier!
Tip: Print het bord uit voor optimaal speelplezier!

Wat is Ganzenbord?
Ganzenbord is een bordspel / gezelschapsspel dat al gespeeld werd in de 15e
eeuw. De ganzen in het spel staan voor geluk. Wij hebben in ons spel geen ganzen, maar uiteraard Pionnen.
Ganzenbord is ook een kansspel omdat iedereen evenveel kans heeft om te winnen. Alles hangt af van het aantal ogen dat gegooid wordt. Zelf kun je eigenlijk
niks doen om andere spelers te slim af te zijn.

Spelregels
Het spel begint met dat alle spelers om de beurt met de dobbelsteen gooien. Wie
dan het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste worp met de dobbelsteen
doen. Het aantal ogen dat gegooid wordt zijn het aantal zetten dat met de pion
gedaan mogen worden.
In de vakjes met tekst kan je de opdrachten lezen die je moet doen als je op dit
vakje komt. Als je op vakje 53 komt, plaats je een foto van jezelf met het speel-

bord op Facebook of Instagram. Degene met de leukste foto wint een prijs! Dus
zet je selfielook op en scoor met jouw foto.
Wanneer je op een OZC-logo komt met je pion mag je nogmaals gooien. Wanneer je op een vakje komt waar al een pion van een andere speler staat dan
moet je terug naar je oude plaats.
Om het spel te winnen moet bij de laatste worp het juiste aantal ogen gegooid
worden zodat je nr. 63 bereikt. Het doel van het spel is dan ook om als eerste
het nr. 63 te bereiken. Wanneer er te veel ogen gegooid worden moet er van nr.
63 teruggeteld worden.
Veel speel plezier!
Clubblad OZC
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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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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!
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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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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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Deze actie is helaas al weer voorbij.

Met deze actie hebben we het mooie bedrag van € 512,- mogen
ontvangen.
Via deze weg willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken, en natuurlijk bedanken wij de Plus Both die deze mooie actie heeft mogelijk gemaakt.
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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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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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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

re-
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