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Goedendag OZC-ers,
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2022!
Voor het tweede op volgende jaar kunnen we niet gezamenlijk een nieuwsjaarreceptie vieren zoals we dit
allemaal graag willen. Na wederom een lockdown, ook al is deze hopelijk van korte duur strooit de opgelegde regels m.b.t. corona roet in het eten. Uiteraard hebben we overwogen de nieuwsjaarreceptie online
te doen, maar het informele samenzijn is digitaal niet mogelijk. We hebben dan ook als bestuur besloten
op deze wijze terug te blikken en natuurlijk vooruit te kijken.
Een korte terugblik op het jaar 2021:
Bestuur:
Voor het bestuur was het geen gemakkelijk jaar en was het vaak achter de schermen alle hens aan dek
hoe we zaken geregeld moesten krijgen. Het is namelijk zo als er wordt gekorfbald het bestuur relatief
rustig heeft
, laten we nu vrij weinig in competitie verband hebben gekorfbald!!!
Op 2 april hebben we een bijzondere ALV gehouden m.b.t. de financiële haalbaarheid van het OZCduurzaamheidsproject. Op donderdag 1 juli de gewone ALV. Op zaterdag 4 september hebben we de
nieuwe accommodatie in stijl geopend, met als grote verrassing met trots kenbaar gemaakt dat we een
nieuwe hoofdsponsor Hart4solar hebben voor de komende 5 jaar. Hier gaan we dit jaar veel meer van
horen.
Feestende korfballers en bestempeld worden als geluidsterrorist. Het moet niet gekker worden. Het AD
welke zich meer ontpopt als tegenhanger van de telegraaf als roddelblad. Doen ze prima overigens en wat
ons betreft persona non grada op ons terrein. Overigens hebben we dit bericht omgeturnd in een statement waar we veel positieve reacties op hebben gehad.
Na veel gezeur en bezoeken bij de rechtbank in Rotterdam en zelfs de hoogste bestuurlijke recht de Raad
van State hebben we een mediator traject gevolgd om afspraken te maken waarin beide partijen zich
konden vinden. Inmiddels is dit afgerond en worden er vervolg afspraken gemaakt.
Sociaal:
2021 stond hoofdzakelijk in het teken van het OZC-duurzaamheidsproject en vernieuwing van de accommodatie, maar hierover later meer. Nu even een korte terugblik wat wel kon in een tijd waar verenigen moeizaam was, maar iedereen wel naar hunkerde. Het was wachten totdat de staldeuren opengingen en we als spreekwoordelijke “koeien” de wei in konden. Op 20 februari was het zover, we mogen
weer (vervroegd) het veld op en de opkomst was indrukwekkend. Iedereen was weer blij om mekaar te
zien en het werd maar weer bevestigd hoe belangrijk een vereniging kan zijn op het sociale vlak. Gelukkig
heeft Erik alles op alles gezet om de vereniging te voorzien van diverse LDL’s om even lekker in te lezen
en superknap om deze gevuld te krijgen.
Op het sociale vlak weliswaar digitaal hebben we dit jaar onze nieuwe website in gebruik genomen.
Technische zaken:
Op het gebied van korfbal kunnen we kort en duidelijk over zijn. DRAMA in hoofdletters. De competitie is
er niet van gekomen en het was de vraag of we sowieso nog in competitieverband gaan spelen. De TC
had dan ook de handen vol om spelers gemotiveerd te houden.
In het begin van het jaar zijn we begonnen met het project clubkadercoach wat inhoudt een jaar intensieve begeleiding van professionele ondersteuning.
Ook het werven in deze tijden kan tot kunst worden verheven, maar staat wel als prioriteit op de agenda. De voorbereiding op het nieuwe seizoen was wel even een dingetje en de TC moest hierin lastige keuzes maken. Het resultaat mag er wezen, onverwacht 4 senioren teams en een selectie met (hele) jonge
talenten. Gelukkig gingen de coaches van de A mee naar de senioren en met succes.
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Activiteiten:
Het was ook het jaar van improvisatie. Hoe krijgen we de vereniging in beweging en houden we het verenigingsleven in stand. Op 27 maart een eigen korfbal toernooi georganiseerd door studenten van het
Albeda in het kader van een eindstudeer opdracht.
Ook voor de tweede keer geen Paaskamp dus hebben we op 3 april een verenigingspaasactiviteit gehouden met haast alle leden op het veld, het heeft ons weer een geluidsmelding gekost, maar was heel geslaagd en het paaskampgevoel was op het veld aanwezig. Op 1 mei hebben we de kids sport event gehouden met springkussen en stormbaan een garantie voor veel plezier.
Wij zijn natuurlijk open voor vernieuwing en deze is gevonden om aan te sluiten bij de Rotterdam Gate
Games en aan te sluiten bij andere verenigingen met de indrukwekkende verenigingsnaam de Wizards of
OZZY. Overigens hebben we voor onze deelname en inzet aan dit project twee sets PS5 opgeleverd.
In april zijn we begonnen met de voorbereiding van de zOmerZonaCtie welke in juni/juli plaats heeft
gevonden. Met drie trainingen en een afsluitend toernooi hadden we hoge verwachtingen en we kunnen
zeggen dat we zeer tevreden waren met het uiteindelijke resultaat.
Op 12 juni de Rotterdamse kangoeroe dag waarbij OZC als voorbeeld mocht dienen en onder de indruk
was hoe wij dit oppakken, dit in combinatie met het afsluitend toernooi van de zomerzonactie en competitiewedstrijden hebben we genoten van veel plezier op het terrein. Op 20 juni hebben we een schutterstoernooi gehouden en ook hier werden we weer gelukkig van.
We zitten inmiddels op 4 september en we openen de nieuwe accommodatie in stijl.
Vrijdag 29 oktober het grote Halloweenfeest i.s.m. met de bewoners van de Enk met E-sport in de kantine. In korte tijd en even wennen om weer iets te kunnen organiseren was het een groot succes.
OZC-accommodatie/duurzaamheidsproject:
Zoals eerdergenoemd hebben we vaak een melding gedaan over het vernieuwen van de velden en het
duurzaamheidsproject en met het plaatsen van een schets in april. En ja hoor 21 juni was het zover,
aanvang vervanging van het kunstgrasveld met drie nieuwe wedstrijdvelden en drie kleine velden voor de
jongste jeugd. Het hoofdveld door de OZC belijning valt natuurlijk direct op en ziet er prachtig uit waar
we trots op kunnen zijn. Ondertussen komen ook de subsidies binnen en in november hebben we de financiering van de kantine rond waarna we na actualisering van de offertes opdracht hebben kunnen
geven. We is al begonnen met de buitenkant van de kantine waarbij de voegen zijn uitgehakt en de muren zijn schoongemaakt.
Bijzondere vermelding:
We mogen dit natuurlijk niet vergeten. In de nacht van 30 op 31 augustus 2021 is Henk Kerkum overleden. Sinds 1956 lid van OZC, op hoog niveau gespeeld, voorzitter, actief in diverse commissies. Bijzonder en vereerd waren we dan ook dat we van Henk vanuit de kantine afscheid hebben mogen nemen na
een mooie en bijzondere dienst. Hierbij wil het bestuur dan ook aandacht en een moment van nagedachtenis bij het lezen, aan alle nabestaanden die dit jaar hun naasten en geliefden zijn ontvallen.
Wat in 2022
Ons vermoeden is dat dit het jaar van de opbouw moet gaan worden met wederom een nieuwe start
voor de wedstrijdcompetitie en nu al kijken naar het volgend seizoen, het afronden van het duurzaamheidsproject voor aanvang van de nieuwe competitie en de samenstelling van de commissies en bestuur
voor de komende jaren. Waar kunnen wij ons verbeteren in alle opzichten.
TOP prioriteit is het aantrekken van nieuwe spelers jong, oud, talent en in de breedte. Hierbij natuurlijk
ook natuurlijk de huidige leden binnenboord houden.
Ook moeten de activiteiten weer op gang komen en het verenigingsleven zoals we deze graag zouden
willen zien met veel leven en plezier.
Met nieuwe velden, een top accommodatie, duurzaam en kostenverlagend werken we de komende jaren
aan ons huishoudboekje en bepalen we kritisch waarin we gaan investeren.
Voor nu wensen wij een ieder veel gezondheid toe en laten we hopen dat we er ondanks de COVID regels
een top jaar van mogen maken. Bedankt voor al jullie steun de afgelopen tijden. Zonder jullie hadden we
dit allemaal niet kunnen bewerkstelligen.
Ik kan rustig vermelden dat ik trots ben op wat voor een vereniging OZC is!
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Beste OZC’ers,
De eerste ldl editie van 2022. Het is alweer bijna eind januari maar wil jullie
namens de TC een beter 2022 wensen!
Laten we dit jaar positief starten. Wat een heerlijk gevoel dat op dit moment
alle teams zowel jeugd als senioren weer mogen trainen. A.s. dinsdag is er weer
een persconferentie en de berichten zijn gunstig. Mogelijk mogen er weer wedstrijden worden gespeeld en misschien wel met publiek…. Alles nog even pas op
de plaats, maar ik heb er vertrouwen in. Zodra alles voor 100% zeker is dan
horen jullie dit zo snel mogelijk.
Waar wij als TC erg blij mee zijn is dat Mark en Melina Potter ook volgens seizoen trainer/coach van OZC 1 en 2 (selectie) zullen zijn !!!
Antonio en de contactpersonen gaan vanaf nu inventariseren welke spelers, trainers wij ook volgend seizoen op het veld zien. Natuurlijk hopen wij dat iedereen
blijft en dat nog meer mensen hun handen uit de mouwen willen steken. Het is
belangrijk om dit op tijd te weten ivm de voorbereidingen voor het volgend sei-

zoen.
Romy is even als contactpersoon niet beschikbaar. Zodra zij weer beschikbaar is
laten wij dit weten. De taken van Romy worden om dit moment door alle andere TC leden opgepakt.
Zelf wil ik mededelen dat ik na lang wikken en wegen heb besloten om aan het
eind van dit seizoen te stoppen als voorzitter TC. Ik zal ook volledig uit de TC
stappen. Wij zijn druk opzoek naar een geschikt persoon die het stokje van mij
wilt overnemen. Denk jij deze persoon te zijn of weet jij wie dit zou willen en

kunnen ? Kom bij mij op de lijn.
Tot in de zaal !
Voorzitter TC,
Chaminda
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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: Elza Burg

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

Telefoon: 06 – 13 23 17 20
E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl
Aanspreekpunt ouders ABC: Romy van Hillo
Telefoon: 06 – 39 76 71 46
E-mail: romyvanhillo@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat Senioren: Michelle de Vlaam
Telefoon: 06–17 30 01 35
E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl
Aanspreekpunt Senioren: Michelle de Vlaam
Telefoon: 06–17 30 01 35
E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl
Trainers coördinator: Antonio v.d. Biezen
Telefoon: 06 – 41 98 32 55
E-mail: advdbiezen@gmail.com
Voorzitter TC: Chaminda auf der Haide
E-mail: chaminda.ozc@outlook.com

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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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

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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Trainings tijden zaal per 01/11
Dinsdag
Team

Tijd

Donderdag
Zaal

Team

Tijd

Veld

Kweekvijver

18:15—19:15

SH De Enk

E– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

F-Groep

18:30—19:30

GZ de Mare

D– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

E– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

C1

19:30—20:30

SH De Enk

D– Groep

18:30—19:30

SH De Enk

B1

19:30—20:30

SH De Enk

C1

19:30—20:30

SH De Enk

A1

20:30—21:30

SH De Enk

B1

20:30—21:30

SH De Enk

Selectie 1+2

21:30—22:30

SH De Enk

A1

20:30—21:30

SH De Enk

3

20:30—21:30

SH De Enk

Selectie 1+2

21:30—22:30

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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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 Wahil.
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
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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

6 -2
5 - 11
Afgelast
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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
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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
1 -4
11 - 2
Afgelast
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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

4 -5
6 -4
Afgelast
Afgelast
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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
2 -6
13 - 4
Afgelast
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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
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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
2 - 16
4 -9
Afgelast
Afgelast
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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
Afgelast
4 -8
Afgelast
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11 december 2021
OZC D1 VERSUS DUNAS D2.
De laatste wedstrijd voor de kerstvakantie.
Zittend voor de tv met YouTube op het scherm ga ik proberen een verslag te maken.
We beginnen in de aanval, lang hebben we bal bezit. In de verdeling krijgen we de bal moeizaam
terug naar de aanval. 0-1 voor Dunas. Terug in de aanval, meerdere schoten die helaas mis zijn,
maar mooi rond gespeeld en goede aanvallen. Strafworp voor Dunas word gemist en Thomas
vangt de bal. Terug in de aanval. De aanval speelt wederom mooi rond en krijgt kansen. Ook de
verdediging speelt mooi samen en haalt de ballen er mooi uit.
Wissel van vak.
In de aanval mist Kayleigh een doorloper maar mooi opgezette aanval. Helaas loopt nu het beeld
vast en staan we in de wacht. In de tussentijd 0-2 en hoor uit van Trisha dat de strafworp voor
Thomas de 1-2 maakt. Na herhaaldelijk proberen werd het verder kijken op mijn telefoon en
beperk ik mij tot de eindscore 4-9, waarvan 3 van Thomas en 1 van Kayleigh door een mooie
doorloper! Veel strafworpen tegen gehad waarvan een aantal resulteerden in een punt. Alles in
acht nemend was het een betere wedstrijd dan we de afgelopen weken gezien hebben en hierdoor
denk ik dat de kids ook met veel plezier gespeeld hebben... Helaas kan ik dat natuurlijk niet zien
op het kleine schermpje!!
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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

Clubblad OZC

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
6 -5
12 - 4
7 -7
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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

Clubblad OZC

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
11 - 5
14 - 1
3 -6
Afgelast

18

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

Clubblad OZC

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

Clubblad OZC

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
Afgelast
12 - 8
Afgelast
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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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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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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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Jarig op

Naam

4

Charlotte

19

9

Caner

4

9

Shivani Delaya

12

D1

9

Bernice

14

B1

10

Femmy

4

13

Sef

7

F1

13

Curtis

16

B1

17

Yarah

17

A1

18

Jada

13

C1

22

Kumsal

6

Kangoeroe

28

Sabeau

5

Kangoeroe

29

Jaylen

5

Kangoeroe
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Jarig op

Naam

3

Nikkie

17

A1

4

Fenna

11

D1

4

Revi

11

4

Erik

18

A1

11

Jahnillio stanley Eddy

7

F1

13

Frank

18

Selectie

14

Umeyr

10

E1

15

Marcos

7

F2

17

Elena

18

18

Dilan ilayda

5

Kangoeroe

24

Mees Cornelis

6

Kangoeroe

24

Nyssa

19

Selectie

28

Tess

10

E2
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Mooi stuk op de Site van Rotterdam Sport Support!
Hoe zorg je er als Rotterdamse sportclub voor dat jouw jeugdleden niet na een paar seizoenen
naar een andere vereniging of een andere sport overstappen? Het antwoord van de Rotterdamse
korfbalvereniging OZC is duidelijk: persoonlijke aandacht voor zowel de jeugd als de trainers.
Voor de jeugd op Rotterdam-Zuid is de keuze op sportgebied vaak snel gemaakt. Voetbal is de
dominante sport en wanneer kinderen wel voor een andere sport kiezen, herzien ze die keuze
regelmatig op latere leeftijd. “Wij stopten als vereniging veel tijd in de ontwikkeling van onze
jeugd, maar toch was het verloop groot”, vertelt Antonio van der Biezen, sinds anderhalf jaar
trainerscoördinator bij korfbalvereniging OZC en daarmee ook verantwoordelijk voor de koers van
de jeugdopleiding. “Daarom zijn wij destijds bij onszelf nagegaan wat we als club zouden kunnen
verbeteren.”
Vertrouwen
Al snel komen Van der Biezen en zijn collega-bestuurders binnen OZC tot twee conclusies. Ten
eerste ontdekken ze dat de jeugd in de loop der jaren steeds zakelijker en als sporter is benaderd
en minder als persoon. “Wij hebben het individu te weinig ruimte gegeven. Als iemand het niet
naar z’n zin heeft binnen een team, wat doe je dan? Als club zagen we vaak te laat aankomen
dat een speler het plezier in de sport was verloren en wilde stoppen.”
De tweede constatering is dat de trainer een cruciale rol speelt in het behouden van datzelfde
plezier bij de jeugd. “Een goede trainer zorgt voor plezier en plezier zorgt ervoor dat de jeugd aan
jouw club blijft verbonden. Maar het verloop onder de trainers was veel te groot. Ze werden vaak
op een ploeg gezet en daarna aan hun lot overgelaten. Door het gebrek aan begeleiding stopten ze
vaak na één seizoen en was de vertrouwensband met de jeugdspelers ook direct verdwenen.”
Heldere communicatie
Anderhalf jaar later is de situatie binnen de korfbalverenging 180 graden gedraaid. De jeugdafdeling is als kool gegroeid en het aantal jeugdtrainers is gestegen van 12 naar 26. Van der Biezen
kan precies uitleggen hoe deze ommekeer tot stand is gekomen. “Heldere communicatie. Zowel
naar jeugdspelers als naar ouders, maar ook naar de trainers toe. Door beter te communiceren
laten we iedereen meer betrokken voelen bij de club. Zo komt de structuur terug binnen de vereniging en worden de lijntjes korter.”
Met onder andere de herintroductie van het clubblad en het breed inzetten van appgroepen binnen de vereniging heeft OZC heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om de banden met alle
(jeugd)leden aan te halen. Een speciaal trainingsprogramma voor de clubtrainers, opgezet met
steun vanuit Rotterdam Sportsupport, was het laatste ontbrekende stukje van de puzzel.
“In het begin was het wat onwennig, maar al gauw merkten ze dat deze structuur zorgt voor
duidelijkheid, ook omdat alles op papier staat.” Zo weten de trainers hoe ze in bepaalde situaties
moeten handelen, kunnen ze eerder op problemen inspelen en wordt tegelijkertijd de band tussen
de trainers en de jeugdleden sterker. Op die manier ontstaat er rust binnen de jeugdteams en
blijven leden langer lid van de club.
Met elkaar en voor elkaar
Maar, benadrukt Van der Biezen, de grootste uitdaging ligt nog te wachten op OZC. “We hebben
anderhalf jaar geleden gekozen voor deze strategie en nu moeten we zorgen dat het clubgevoel
behouden blijft. Het is lastig om zo’n koers vast te blijven houden, maar ik weet zeker dat het
gaat lukken. Want iedereen is ervan overtuigd dat we het met elkaar en voor elkaar doen.”

Bron: https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/ozc-met-elkaar-en-voor-elkaar
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Allereerst wensen wij voor iedereen en gelukkig, gezond en sportief 2022 toe.
Woensdag 5 januari was er op het veld van OZC een spelletjes/korfbal ochtend.
Meer dan 40 kinderen waren hierbij aanwezig. Het doel was om de jeugd, na lange tijd, weer bij
elkaar te brengen.
Er was genoeg te doen, hockey, estafette en andere spelletjes.
Ondanks de kou werd hier enthousiast aan meegedaan. Met roden wangen en met een lach op het
gezicht gingen ze naar huis.
En wij? Wij kijken terug naar een super leuke ochtend.
Hester, Elsa en Lotte

Clubblad OZC
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Blij begonnen we 21 november te verspreiden dat er dinsdag 30
november Pietentraining zou zijn in de Enk voor DEF Kw en kangoeroes.
Helaas ... hoef ik niet te typen toch?
Gelukkig kunnen we tegenwoordig snel schakelen.
Na heel veel heen en weer geapp kwam er een programma. Want
het werd zaterdag overdag. Er zijn ook wedstrijden, gelukkig thuis
en kunnen we in de Mare? En zijn er pieten beschikbaar? En zullen
we anders knutselen erbij doen? Wat dan? Is er al strooigoed ingepakt? Wat een geregel.
Staat het hele schema valt er nog een wedstrijd uit! Weeer gepuzzel!
Maar uiteindelijk heeft Hester met Eric en een moeder geknutseld
En is met hulp van Jada haar moeder, en een vader de kantine
gedraaid. Maayke had wat pieten geregeld. Meneer Jan heeft met
Wahil, Giovanni en Isabel de Pietentraining geleid. Met dank aan
de Mare, niet alleen mogen we heel vaak in hun gymzaal maar nu
hadden ze ook hun eigen pietentraining spullen laten staan. Waar we nog
wel veel meer spullen bij hadden gezet.
Uiteindelijk had de E2 en F1 en F2
om 9u een wedstrijd en daarna de
pietentraining en dan knutselen.
De D2 was vrij en de E1 zou om 10u
trainen daarna knutselen en dan pietentraining.
D1 10 uur knutselen daarna wedstrijd
en dan nog pietentraining, ietsje te
strak
gepland
helaas.
Kweekvijver en kangoeroes 10:30
knutselen en dan pietentraining.
Bij knutselen hebben alle kinderen
een mandarijn geknutseld. kleintjes
nog een kleurplaat. F nog een
doosje, E een deurhanger en voor D
waren er nog puzzels te maken.
Ik heb een hoop vrolijke kinderen
gezien. Ik hoop jullie ook.
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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 speelbord 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. Wan-

neer 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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26 Januari 20:00u:

Algemene Leden vergadering

− 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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TRAINERSVISIE OZC ROTTERDAM
RESPECT
ONZE TRAINERS:

−
−

−

RESPECTEREN ALLE KINDEREN EN OUDERS ZOALS
ZE ZIJN EN VERWACHTEN DIT OOK TERUG.
WILLEN GRAAG DAT SPELERS EN OUDERS ZICH
THUIS VOELEN BINNEN DE CLUB.
GEVEN FEEDBACK EN COMPLIMENETN OP EEN
MANIER DIE PRETTIG IS.

ONTWIKKELING
ONZE TRAINERS:

−
−
−

WILLEN HET TEAM BETER MAKEN WAARBIJ ER
OOK RUIMTE IS VOOR HET INDIVIDU.
STAAN OPEN VOOR HUN EIGEN ONTWIKKELING.
ZORGEN DAT PRESTATIE IN BAANS BLIJFT MET
PLEZIER ZODAT IEDREEN STAPPEN KAN MAKEN.

PLEZIER
ONZE TRAINERS:

−
−
−

CREEREN EEN FIJNE SFEER WAARIN KINDEREN
KUNNEN KORFBALLEN.
ZORGEN VOOR LEUKE EN LEERZAME TRAININGEN.

BETROKKENHEID

STRALEN UIT DAT ZE ER GRAAG WILLEN STAAN

ONZE TRAINERS:

EN BEREID ZIJN TE HELPEN.

−
−
−
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VRAGEN/STIMULEREN OUDERS MEE TE DOEN IN
DE ONTWIKKELING.
ZIJN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE CLUB
EN STRALEN DIT UIT.
STELLEN VRAGEN EN DRAGEN IDEEEN AAN
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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

24 Januari

22 januari

6

22 Februari

20 Februari

7

22 Maart

20 Maart

8

26 April

24 April

9

24 Mei

22 Mei

10

30 Juni

27 Juni

Content kan opgestuurd worden naar

redactie.ozc.ldl@gmail.com
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