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Drukke, maar leuke tijden 
 
Twee keer met je ogen knipperen en hoppa het is november. Een uurtje langer slapen wat 
door de geleerden is aangegeven dat het beter voor je gezondheid is en ook gaan we weer 
de zaal in met de trainingen en wedstrijden. Ook is november de maand van de voorberei-
dingen voor feesten en  gezelligheid met ongetwijfeld de jaarlijkse discussie wat wel en niet 
mag  .  
 
Even kort een terugblik op het veld seizoen. Een succesvol eerste helft veld seizoen met veel 
kampioenen en dus ook veel taart. Ook bij de senioren is het 4e kampioen geworden en ….. 
OZC 1 gaat als koploper de zaal in. Ook de teams die geen kampioen zijn geworden en met 
name in de jongere leeftijden hebben goed hun best gedaan, in vaak hun eerste wedstrij-
den.  
Even doorbijten en de resultaten komen vanzelf, beloofd. 
 
We hebben nieuws m.b.t. het duurzaamheidsproject. Afgelopen week is de 3e subsidie ge-
stort en wachten we nog op een aantal betalen en updaten van de laatste offertes. Dit jaar 
gaan we aanvangen met de werkzaamheden en zoals eenieder heeft gezien hebben we be-
hoefte aan goede terreinverlichting en dit zal als eerste in opdracht worden gegeven en 
vervolgens de rest van de duurzaamheidswerkzaamheden. 
 
We hebben drukke weken achter de rug en dat was te merken aan de vele activiteiten en 
aan andere puntjes die ik bij deze wil aangeven. Door de hernieuwde drukte was het soms 
chaotisch in de krappe ruimte die we ter beschikking hebben. De container met korfbalma-
terialen was vaak niet om aan te zien en de bestuurskamer was meer een opslagruimte 
voor van alles en nog wat. Ook in de bergingsruimte wordt alles ingegooid en dreigt ook 
onder te sneeuwen onder het materiaal met als gevolg dat dadelijk niks meer is terug te 
vinden. Het is simpel, hier gaan we wat aan doen zodat dit niet meer gebeurt. 
 
Zoals eerder vermeld komen de mooie weken er weer aan. We hebben dan ook alle hulp 
nodig met vrijwillige handjes om hier invulling aan te geven. We hebben reeds een klein 
groepje ouders gevonden die samen met de (jeugd) activiteitencommissie hierin tijd willen 
steken. Bijvoorbeeld een Sinterklaasavond met surprises met alle teams, een leuk kerstfeest 
met lekkernij, een nieuwjaarsborrel met hele hele korte speeches en natuurlijk de beste 
wensen en dan schuiven we al snel door naar de liefdesdatum op 14 februari. Al met al 
een drukke, maar leuke tijd die komen gaat. Dus wil je helpen meld je aan bij mij, het be-
stuur of je trainer.     
 
We gaan sinds lange tijden de zaal weer in, dat is even wennen. 
Zaalwacht, barbezetting (doorlopend) en dan nog even afwachten 
wat onze regering aangeeft waaraan we moeten voldoen. Gelukkig 
hebben we geen signalen ontvangen dat we niet de competitie kun-
nen starten en kunnen we na een lange tijd hopelijk een succesvolle 
zaalperiode beleven.    
 
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 

Telefoon: 06 – 53 11 17 08 

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

Telefoon: 06 – 80 11 22 41 

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

Telefoon: 06 – 14 45 24 83 

E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl 

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

Telefoon: 06 – 25 11 31 94 

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl 
 

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:  

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

Telefoon:  

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl 

Wedstrijdsecr Jeugd:  Elza Burg 

Telefoon: 06 – 13 23 17 20 

Telefoon: 010 – 480 14 48 

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl 
 
Aanspreekpunt ouders DEF:  Elza Burg 

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 

 

Redactie LdL: Erik van Rosengarten 

Telefoon: 06 – 18 76 09 35 

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

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

https://www.tiktok.com/@ozc.rotterdam   

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 co-

ronatoegangsbewijs. 

 

Wat gaat er bij OZC gebeuren? 

- Er wordt een afhaalpunt gecreëerd; dit houdt dat er GEEN coronatoe-

gangsbewijs gevraagd zal worden. 

- Er is geen zitgelegenheid 

 

BELANGRIJK!!: 

- Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen in de sportzaal; 

- Op de tribunes BOVEN, trappenhal, hal van binnenkomst is dat wel 

toegestaan; 

 

 

Sportieve en gezonde groeten, 

 

Corona Crisisteam OZC 
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Zoals eenieder heeft vernomen wordt betaald parke-

ren 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” au-

to’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 Smeets-

landsedijk 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.  
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Dinsdag 

Team   Tijd  Zaal 

F-Groep 18:30—19:30  GZ de Mare 

E– 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 

B1  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 

3  19:30—20:30   SH De Enk 

4  19:30—20:30  SH De Enk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

Team   Tijd  Veld 

Kweekvijver 18:30—19:30  GZ de Mare 

E– 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 

B1  19:30—20:30  SH De Enk 

A1  20:30—21:30  SH De Enk 

Selectie 1+2 21:30—22:30  SH De Enk 

3  20:30—21:30   SH De Enk 

 

Zaterdag 

Kangoeroes 11:00—12:00   

   

 

 

 

Trainings tijden zaal per 01/11 
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Beste OZC’ers. 
 
1e helft veld is alweer bijna voorbij en het zaalseizoen gaat bijna van start. Mooi 
om te zien dat de eerste kampioenen zich alweer hebben gemeld en dit met nog 
een aantal wedstrijden te gaan. Zowel de jeugd als senioren hebben meer punten 
binnengehaald dan in eerste instantie verwacht. Daar kunnen wij als TC alleen 
maar trots op zijn. Complimenten naar de trainers/coaches en in het bijzonder 
de spelers.  
 
Het communiceren van de trainingstijden heeft langer geduurd dan verwacht. 
Dit was een grote puzzel ivm uren, zaalcapaciteit, trainers die zelf spelen etc. 
Ons doel is om met zijn alleen een zo goed mogelijk zaalseizoen te draaien waar-
bij PLEZIER en ONTWIKKELING centraal staat. Als deze twee doelen behaald 
worden, dan komt het RESULTAAT vanzelf.  
 
Als voorzitter van de TC wil ik mijn waardering uitspreken naar de overige TC 
leden en vrijwilligers. Ik zie hoeveel werk er door een ieder wordt verzet. En 
waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. In mijn vorig bericht heb ik spe-
cifiek benoemd “ga in gesprek met elkaar” ik merk dat dit vaker gebeurd en 
hierdoor kunnen problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Nu is de 
vraag hoe gaan wij met elkaar in gesprek? Kiezen wij voor de aanval of de ver-
dediging? Ik denk dat als wij een gesprek in gaan dat er één doel is en dat doel 
is het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Een gesprek aangaan en kiezen 
voor de aanval is “niet gepast!”. Daarom vraag ik aan iedereen denk goed na hoe 
je een probleem bespreekbaar maakt. Het ergens niet mee eens zijn is goed en 
menselijk. Maar ga dit niet publiekelijk luidkeels over de velden schreeuwen en 
vervolgens er niets aan doen. Dan heb je in mijn ogen ook geen recht van spre-
ken. Als ik naar mijzelf kijk en het ergens niet mee eens ben om wat voor reden 
dan ook, dan steek ik mijn handen uit de mouwen om zelf het probleem aan te 
pakken. En niet alle problemen kunnen afgehandeld worden met een positief 
resultaat. Heb je ergens een bepaalde mening over? Dan kan je ook zelf met de 
betrokken persoon in gesprek gaan. Dit wordt meer gewaardeerd dan achter 
iemand zijn rug om te praten. Je mond is je sterkste wapen…. 
 
Nee, dit is niet een lesje hoe gaan wij om met elkaar. Maar een punt waar ie-
dereen (wel of niet-spelend lid) aan kan bijdragen om de vereniging nog beter te 
laten draaien.  
 
Voorzitter TC, 
Chaminda  
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De avonturen van Ozzy! 

 

Ozzy is een drukke en vrolijke pinguïn en houd erg van sporten. Ozzy doet aan 

korfbal en zit op korbalvereniging OZC. Ozzy heeft veel vriendjes en vriendinnetjes 

waar hij samen mee traint. Ozzy leert heel veel tijdens het trainen zoals: gooien 

en vangen, schieten en doorlopers. 

 

Op zaterdag is de wedstrijd en dan speelt Ozzy samen met zijn vriendjes en 

vriendinnetjes tegen kinderen van een andere vereniging.  

 

Ozzy wilt tijdens de wedstrijd het liefst aanvallen, want dan moet je scoren in de 

korf van de tegenstander. Dat is niet makkelijk, want Ozzy zijn tegenstander 

probeert hem te verdedigen zodat Ozzy niet kan scoren. 

 

Ozzy doet niet alleen aanvallen. Ozzy moet ook verdedigen in de wedstrijd. In de 

verdediging moet Ozzy proberen zijn tegenstander te verdedigen zodat er niet 

gescoord kan worden. Het is pas verdedigd als je tussen je tegenstander en de 

paal staat met je handen omhoog. 

 

Als de wedstrijd is afgelopen geeft Ozzy zijn tegen-

stander een hand, want Ozzy vind dat sportief! 

 

Tot de volgende korfbalmaand 

Dikke knuffel van Ozzy! 
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Spelers: Beau, caner, Davey, Mas, Saar, Femmie, Hailey, Hannah, Ilay, Ilayhan, Jayce, Zig-

gy, 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  18:30-19:30u in de Gymzaal van De Mare 

 

Meer info volgt, wanneer deze beschikbaar is. 

 

De kangoeroes als eerste de zaal in 

Wij zijn lekker als eerste, lekker puh   

Zaterdag 30 oktober stond er gewoon een sport en spel training op het programma voor 

de jongste groep de kangoeroes. 11 kids hebben lekker binnen getraind en gezien de doel-

groep niet echt best weer om buiten te trainen. Gelukkig had Juf Elza de sleutel van de 

Mare waar elk jaar gebruik van mogen maken. De kids hadden er weer zin in en we kijken 

per week naar het weer of we buiten of binnen trainen. 

Heb jij de leeftijd t/m 6 jaar en wil je sporten en spelletjes spelen kun je je aanmelden via 

ons emailadres welkom@ozc-rotterdam.nl We hebben ruimte gekregen in onze leuke groep, 

dus weet je iemand die hiervoor aanmerking komt of via school wees onze ambassadeur en 

zorg dat onze groep verder groeit. 

Elza en Danny 
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Dames: Liona, Melat, Zoë  

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Janhilio 

Coach: Bennie, Kelly 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 10:30u  OZC F1 - Nieuwekerk F2   4 - 14 
18 Sept 10:00u  Twist F2 - OZC F1    6 - 10 
25 Sept 10:00u  Maassluis F1 - OZC F1    1 - 3 
02 Okt  09:00u  Nieuwerkerk F2 - OZC F1   12 - 4 
09 Okt  11:45u  OZC F1 - Twist F2    7 - 2    
16 Okt  10:45u  OZC F1 - Maassluis F1    6 - 9 
 
13 Nov  10:00u  Kinderdijk F1 - OZC F1 
20 Nov  10:15u  Reeuwijk F1 - OZC F1 
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Dames: Brechtje, Kumsal, Nina, Eefje 

Heren: Marcos, Mees, David 

Coach: Khianna, Nikkie 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 11:30u  OZC F2 - Merwede Multiplaat F1   3– 15 
25 Sept 09:00u  PKC/Vertom F4 - OZC F2    13 - 1 
02 Okt  09:00u  Merwede/Multiplaat F1 - OZC F2   8 - 1 
09 Okt  10:45u  OZC F2 - DeetosSnel F1    1 - 4 
16 Okt  11:45u  OZC F2 - PKC/Vertom F4    0 - 9 
30 Okt  14:30u  DeetosSnel F1 - OZC F2    9 - 0 
 
13 Nov  10:00u  Kinderdijk F2 - OZC F2  
20 Nov  09:30u  ADO F1 - OZC F2 
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Heren: Umeyr, Ilayhan, 

Dames: Deylucia, Zoe, Sarah, Nahailey 

Coach: Lotte, Sanne 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 11:30u  OZC E1 - KCC/CK Kozijnen E2   5 -  1 
18 Sept 10:00u  ALO E3 - OZC E1     2 - 11 
25 Sept 09:00u  Vitesse(Ba) E2- OZC E1    0 - 12 
02 Okt  10:00u  KCC/CK Kozijnen E2 - OZC E1   2 - 6 
09 Okt  10:00u  OZC E1 - ALO E3     5 - 3 
14 Okt  18:30u  OZC E1 - Vitesse (Ba) E2    7 - 1 
 
13 Nov  13:00u  Maassluis E1 - OZC E1 
20 Nov  09:00u  Nikantes E1 - OZC E1  
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Heren: Hayden, Davy 

Dames: Tess, Ilza, Chelsea, Beray, Lhou, Ishaina 

Coach: Berat, Bernice, Mayra 

Ondersteuning: Madelon  

Wedstrijden: 
 
11 Sept 10:30u  OZC E2 - KCR E5     4 - 3 
18 Sept 09:30u  Dijkvogels E3 - OZC E2    4 - 5 
25 Sept 10:00u  RWA E4- OZC E2     2 - 4 
02 Okt  09:00u  KCR E5 - OZC E2     1 - 0 
09 Okt  10:00u  OZC E2 - Dijkvogels E3    1 - 4 
16 Okt  11:00u  OZC E2 - RWA E4     2 - 1 
 
13 Nov  14:00u  Maassluis E2 - OZC E2  
20 Nov  10:15u  Reeuwijk E2 - OZC E2 
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Heren: Thomas, Aiden, Mike. Kick, Ashyloh 

Dames: Elin, Shivani, Micah, Fenna, Kayleigh,  

Coach: Kevin, Dwight 

Ondersteuning: Daphne 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 11:30u  OZC D1 - KCR D3   10 - 3 
18 Sept 10:00u  NIO D1 -  OZC D1   2 - 6 
25 Sept 09:15u  RWA D2 - OZC D1   14 - 1 
02 Okt  10:45u  KCR D3 -  OZC D1   5 - 5 
9 Okt  09:30u  OZC D1 - NIO D1   6 - 13 
16 Okt  10:30u  OZC D1 - RWA D2   5 - 13 
 
13 Nov  10:00u  Maassluis D1 - OZC D1   
20 Nov  11:15u  Reeuwijk D1 - OZC D1 
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Heren: Ricardo, Noah 

Dames: Ninon, Sevdanur, Shade, Noemie, Defnenaz, Nidalia, Azra, Joy, Shamayra 

Coach: Frank, Rinse, Erik 

Ondersteuning: Sara 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 10:30u  OZC D2 - DVS’69 D3    2 - 3 
18 Sept 10:30u  KCC/CK Kozijnen D3– OZC D2   8 - 3 
25 Sept 09:30u  Kinderdijk D4– OZC D2   2 - 5 
02 Okt  10:00u  DVS’69 D3 - OZC D2    2 - 3 
09 Okt  12:00u  OZC D2 - KCC/CK Kozijnen D3  6 - 4 
16 Okt  11:40u  OZC D2 - Kinderdijk D4   2 - 3 
 
13 Nov  10:00u  ODO D2 - OZC D2 
20 Nov  10:00u  Maassluis D2 - OZC D2 
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Zaterdag 25 september! RWA D2 - OZC D1 

Om 8.00 verzamelen om te vertrekken naar RWA in Poortugaal. Samen met OZC staan ze eerste met 

1 punt verschil in doelpunten tegen! Word het een spannende wedstrijd word het de belangrijkste wed-

strijd...  Wat het ook is hopelijk zetten ze een prachtige wedstrijd neer waarin ze vooral veel plezier 

hebben.  

Het fluitsignaal is gegaan!! De eerste punt is voor RWA. OZC heeft opstartproblemen en lijken nog niet 

in het spel te zitten. Langzaam groeien ze in het spelletje maar balverlies blijft voorlopig. Ook de tweede 

punt is voor RWA 0-2. Zowel de verdediging als de aanval hebben het zwaar. 0-3 is een feit.  0-4  

volgt er al snel achteraan. De verdediging werkt hard om schoten te voorkomen maar het is een lastig 

team. Wissel van vak. De aanval speelt mooi rond maar helaas blijft een punt uit. Ook de verdediging 

begint in het spel te komen. Thomas scoort de 1-4. Vrije bal voor RWA. Goed verdedigd en geen schot. 

1-5  voor RWA. Opnieuw veel balverlies en weinig kans tot schieten.  

Ruststand 1-5. 

Ashyloh komt er in voor Mike en Fenna komt er in voor Elin. Meteen een strafworp voor RWA die ein-

digt in een doorloper en dus de 1-6. Nog steeds word er weinig rond gespeeld en scoort RWA opnieuw 

1-7. Vrije worp RWA 1-8. Aiden krijgt 2 keer kans en mist helaas twee mooie schoten, goeie actie 

Aiden! Hand op de bal Shivani vrije bal en mooi gespeeld helaas gemist! 1-9 RWA. Wissel van het vak.. 

Kom op aanval en verdediging!! Thomas mist net een mooi lang schot. 1-10 voor RWA. 1-11  volgt er 

snel achteraan. Vrije worp met gelijk een strafworp er achteraan geeft helaas geen punt. Wel scoort 

RWA gelijk de 1-12. Ook de 1-13 volgt snel. 1-14  voor RWA.  

Dit is ook de eindstand 1-14! 

 

Zaterdag 02 oktober KCR tegen OZC.  

We gaan van start. We beginnen met verdedigen. Een doorloper van Kayleigh resulteert in een straf-

worp, helaas te hoog. KCR speelt mooi rond en krijgt kansen achter elkaar. De verdediging moet nog 

wakker worden lijkt het. De aanval komt niet tot scoren en starten langzaam op.. KCR scoort 1-0. 

Mike scoort met een doorloper de 1-1. 

Kayleigh mist wederom een doorloper maar Mike maakt het af en scoort gelijk de 1-2. KCR is zicht-

baar gegroeid, maar gelukkig wij ook! De 2-2 is gemaakt. Opnieuw hebben we de aanval en Mike mist 

een mooi afstandsschot. Aiden scoort de 2-3. Wissel van vak. De aanval speelt ook in deze setting mooi 

rond, komt nog niet tot een schot maar dat komt vast goed. De verdediging houd de stand hetzelfde, 

de aanval word weer ingezet  deze verloopt nog moeizaam en komen niet tot scoren.  

Rust  

Wissel Thomas voor Kick. 

Michah wissel voor Fenna en Fenna vervolgens terug in het andere vak voor Shivani. Beide vakken moe-

ten weer even wennen.  3-3 voor KCR. Strafworp voor KCR resulteert in 4-3. Schot van Mike word 

van gemist. KCR weer in de aanval.  

Wissel van vak. 

Strafworp voor Thomas, hij mist en Ashyloh grijpt zijn kans maar mist helaas ook. Het gooi en vang 

werk houd te wensen over. Veel misplaatste of slecht gevangen ballen. KCR 5-3. Elin word gewisseld 

voor Shivani. Michah mist 2 keer een doorloper. Thomas maakt een prachtig schot van ver en daarmee 

is de stand 5-4. Ashyloh heeft lol on het spelletje en staat dansend heen en weer te bewegen om de bal 

over te kunnen gooien. 2 schoten net mis. Thomas maakt in de slotfase de 5-5. 
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09 oktober OZC- Nio  
We zijn begonnen. Shivani mist de doorloper maar de bal blijft in het vak. Ashyloh mist 
maar is helaas ook verdedigd. Thomas brengt hem al snel terug in ons aanvalsvak.  0-1 
voor Nio. Strafworp voor Nio die word gemist. Thomas brengt de bal terug in ons vak. Er 
word netjes rond gespeeld en hierdoor brengt Ashyloh de stand op 1-1. Fenna brengt de 
bal terug ons vak. Michah mist de bal maar met een mooi schot.. Thomas is sterk met de 
ballen uit de verdediging te halen van Nio. Wissel van vak! 
Thomas en Fenna regelen de plekken wel even waardoor de eerste aanval lekker verloopt 
alleen verdedigt Nio ook goed. 1-2 voor Nio. Ashyloh haalt de bal terug van de verdediging. 
Opnieuw OZC in de aanval. 1-3  voor Nio. Strafworp voor Thomas. Helaas net mis. Nio 1-
4 voor. Thomas mist een mooi afstand schot maar maakt met een doorloper alsnog 2-4. 
De 2-5  volgt gelijk erop. Aiden mist een mooie doorloper. 2-6 volgt er op.  
Rust. 
Kayleigh is er ingekomen voor Fenna en Mike is er ingekomen voor Ashyloh. We zijn weer 
begonnen. Vrije bal voor ons, Shivani neemt hem. Mooie vrije bal genomen maar Shivani 
mist helaas.  
Mike mist de doorloper. 2-7 voor Nio. Strafworp voor Nio en 2-8 is een feit. 2-9 Nio. Wis-
sel van veld.  
2-10 voor Nio. Strafworp voor Elin mist. Aiden word gewisseld voor Ashyloh. Ashyloh 
scoort de 3-10. 3-11 voor Nio. Ashyloh scoort de 4-11. Ashyloh scoort de 5-11. Ashyloh 
scoort wederom en maakt 6-11. Nio maakt 6-12. Op het scorebord staat de stand als 6-
13 dus mocht dit kloppen dan heb ik ergens een score gemist.  
 
Einde wedstrijd! 

16 oktober  OZC D1-RWA D2 
Vandaag spelen we tegen de veldkampioen, het enige wat we kunnen is er een mooie wed-
strijd van maken en weerstand bieden..  
In verband met blessure en afwezigheid hebben we 4 invaldames erbij.  
Jada, Chelsea, Tessa en Ninon.  
We starten en Mike en Ashyloh missen een schot. Jada scoort door een doorloper en de ge-
lijk antwoord de tegenstander met een tegenpartij. 1-1. Strafworp tegen en de 1-2 voor 
RWA. Afstandsschot RWA maakt 1-3. Opnieuw in de aanval maar al snel bal verlies en 
terug gepakt. Strafworp voor Michah helaas mis. Veel kansen alleen allemaal net mis. RWA 
maakt de 1-4. Mike zorgt met een doorloper voor een 2-4. Goed verdedigd door Ninon 
waardoor de tegenstander niet scoort. Wissel van vak.  
Ashyloh haalt de bal terug voor ons naar de aanval. Al snel heeft RWA hem terug. Mike 
haalt hem terug maar bereikt niet de aanval. Met een korte aanval van verdediging naar 
Thomas naar Kick scoort Kick de 3-4. Ninon hoort de fluit niet maar maakt wel een mooie 
worp helaas telt hij niet.. RWA 3-5. Kayleigh mist helaas een doorloper. RWA scoort en 
maakt 3-6.  
Rust.  
Ahsyloh gaat er uit voor Aiden. Tessa komt er on voor Ninon en Chelsea voor Jada.  Straf-
worp tegen waarbij Thomas de bal terug haalt in ons bezit. 3-7 voor RWA. 3-8 voor RWA. 
Strafworp tegen 3-9. Vrije bal tegen word gemist. 3-10 RWA. Mike scoort de 4-10. 5-11 
RWA. Wissel van vak.  
5-12  voor RWA.  Strafworp tegen resulteert niet in een punt, maar wel het volgende 
schot 5-13. Thomas scoort de 6-13. Strafworp tegen die mist.  
 

Einde wedstrijd. 
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Heren: Sinan, Rodi, Liam 

Dames: Evi, Eyah, Jada, Melike, Chelsey, Tessa 

Coach: Troy, Hester  

Teambegleiding: Logan  

Wedstrijden: 
 
11 Sept 10:30u  OZC C1 - Olympia(s) C3   12 - 4  
18 Sept 09:15u  RWA C3 - OZC C1    5 - 7 
25 Sept 13:30u  ZKV(zu) C2- OZC C1    3 - 5 
02 Okt  09:30u  Olympia C3 - OZC C1    4 - 4 
09 Okt  11:00u  OZC C1 - RWA C3    13 - 3 
16 Okt  11:25u  OZC C1 - ZKV(Zu) C2    6 - 2 
 
13 Nov  17:45u  Kinderdijk C3 - OZC C1    
20 Nov  12:00u  Maassluis C2 - OZC C1  
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Heren: Curtis, Max, Berat, Milan 

Dames: Sanne, Mayra, Bernice, Kyshaina, Merel 

Coach: Winni, Dennis 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 11:35u  OZC B1 - Phoenix B2    8-9  
25 Sept 10:30u  VEO B2- OZC B1    8 - 10 
02 Okt  11:00u  Phoenix B2 - OZC B1    8 - 5 
09 Okt  12:00u  OZC B1 - Dijkvogels B2   4 - 7 
21 Okt  10:00u  OZC B1 - VEO B2    18 - 5 
30 Okt  11:30u  Dijkvogels B2 - OZC B1   3 - 6 
 
13 Nov  14:15u  SDO/Kamerik B2 - OZC B1 
20 Nov  13:30u  Reeuwijk B1 - OZC B1 
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Nadat wij kampioen zijn geworden tegen RWA, moesten we nog 1 wedstrijd 

tegen ZKV. 

Zij waren er op gebrand om te winnen tegen de ploeg van het “kleine snelle 

jongetje”, want dat hadden we al gelezen in hun verslag op de website – Quote: 

“bij de uitwedstrijd pakken wij ze”. 

Dat hebben ze geweten, want onze kanjers van de C hebben gewonnen met 6 – 

2. 
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Datum  Naam wordt Team 
 

4    Beau   4  Kangoeroes 

5    Nina   8   F2 

11    Shade   10   D2 

12    Davy   9   E2 

14    Chelsey   12   C1 

18    Sevda Nur  12   D2 

22    Ricardo   12   D2 

23    Rodi   13   C1 

24    Aiden   10   D1 

25    Liam   13   C1 

28    Milan   14   B1 
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Heren: Rinse, Felix, Jaimy, Erik 
Dames: Yaelle. Talitha, Yarah, Nikki, Khianna, Ginny 
Coach: Jordi, Antonio, Cindy 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 12:50u  OZC A1 - ODO A3   9 - 6  
18 Sept 11:15u  Dijkvogels A3 - OZC A1  4 - 11 
21 Sept 19:30u  Keep Fit’70 A1 - OZC A1(beker) 4 - 12 
02 Okt  11:30u  ODO A3 - OZC A1   5 - 12 
04 Okt  19:00u  DES(D) A2- OZC A1   6 - 17 
06 Okt  19:30u  OZC A1 - Movado A1(beker)  8 - 24    
09 Okt  13:15u  OZC A1 - Dijkvogels A3  15 - 7 
16 Okt  13:15u  OZC A1 - DES(D) A2   8 - 4 
 
13 Nov  15:00u  NIO A1 - OZC A1 
20 Nov  10:00u  Nikantes A1 - OZC A1 
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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 na-

tuurlijk) 

 

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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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: 
 
11 Sept 15:30u  OZC 1 - Conventus 1  17 -  17 
18 Sept 14:00u  Gemini 1 - OZC 1  11 -  15 
25 Sept 15:30u  OZC 1 - Ventura Sport 1 17 - 14 
02 Okt  15:30u  OZC 1 - Triade 1  17 - 16 
09 Okt  16:00u  NIO 1 - OZC 1   20 - 21 
16 Okt  15:30u  OZC 1 - Dijkvogels 1  8 - 14 
23 Okt  15:30u  ADO 1 - OZC 1  22 - 23 
30 Okt  16:00u  Conventus 1 - OZC 1  12 - 14 
 
13 Nov  16:45u  De Vinken 1 - OZC 1 
16 Nov  20:15u  Thor 1 - OZC 1 
20 Nov  14:55u  Fortis 3 - OZC 1 
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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: 
 
11 Sept 14:00u  OZC 2 - Conventus 2    23 - 11 
18 Sept 15:30u  Gemini 2 - OZC 2    11 - 11 
25 Sept 14:00u  OZC 2 - Ventura Sport 2   13 - 8 
02 Okt  14:00u  OZC 2 - Fortuna/DeltaLogistiek 5  12 - 13  
09 Okt  14:30u  NIO 2 - OZC 2     18 - 9 
16 Okt  14:00u  OZC 2 - Dijkvogels 2    13 - 17 
23 Okt  14:00u  ADO 2 - OZC 2    21 - 7 
30 Okt  14:30u  Conventus 2 - OZC 2    6 - 17  
 
13 Nov  15:30u  De Vinken 2 - OZC 2 
20 Nov  13:45u  Fortis 4 - OXZC 2 
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Wedstrijden: 
 
11 Sept 12:30u  OZC 3 - Excelsior(D) 6    12 - 13   
18 Sept 14:55u  ONDO(G) 4 - OZC 3    12 - 10 
09 Okt  11:30u  DES(D) 5 - OZC 3    15 - 12  
14 Okt  20:15u  OZC 3 - De Meervogels 6   9 - 18 
16 Okt  12:30u  OZC 3 - Dijkvogels 3    13 - 5 
23 Okt  13:30u  VEO 5 - OZC 3    17 - 8 
30 Okt  13:50u  Excelsior(D) 6 - OZC 3    14 - 10 
 
13 Nov  18:50u  Kinderdijk 3 - OZC 3 
20 Nov  14:50u  Excelsioir 6 - OXC 3 

Heren: Chaminda, Kevin S, Bennie, Timo, Dwight, Kevin L, Sean 
Dames: Karina, Michelle, Suzanne, Iris, Eline, Esther 
Coach:  
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Heren: Lucino, Luuk, Davey, Hamaad, Jordi, 

Dames: Charlotte, Rachel, Romy, Cara 

Coach: Eric 

Wedstrijden: 
 
11 Sept 14:30u  OZC 4 - ZKV(Zu) 3    13 - 15 
18 Sept 12:30u  Vitesse(ba) 8 - OZC 4    10 - 13 
25 Sept 11:30u  Vriendenschaar(B) 3- OZC 4   8 - 17 
02 Okt  13:00u  ZKV(Zu) 3 - OZC 4    8 - 15 
16 Okt  14:45u  OZC 4 - Vriendenschgaar(B) 3   10 - 10 
30 Okt  14:45u  OZC 4 - Vitesse(Ba) 8    11 - 9   
 
13 Nov  17:00u  NIO 3 - OZC  4 
20 Nov  19:15u  Nikantes 5 -  OZC 4  
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Spelers: 

Ben Schipper 

Colin Kamen 

Dwight van Keeren 

Erwin Verweij 

Kevin Verhoef 

Martijn Castelijns 

 

ma 01-11-2021 De Korenbloem - OZC Darts  

vr 12-11-2021 OZC Darts - The Bulldogs 

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 

vr 24-12-2021 OZC Darts - 2Fast4U 

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

vr 21-01-2022 OZC Darts - No Smoke 

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 

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 

Na twee wedstrijden kunnen we wel 

zeggen dat het weer even wennen is 

allemaal. Gelukkig waren de resultaten 

best aardig. Waar we de eerste wed-

strijd verloren met 4-5, wonnen we de 

tweede wedstrijd zelf met 4-5. Ook 

kunnen we wel zeggen dat Martijn Cas-

telijns zich zonder probleem heeft aan-

gepast in het team. Hij is uiteraard de 

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). 

En hopelijk zullen de nieuwe maatrege-

len die 2 november eventueel worden 

aangekondigd geen gevolgen hebben 

voor de competitie. In het schema kun je 

zien wanneer wij onze wedstrijden spe-

len. Houd er rekening mee dat de co-

ronacheck word uitgevoerd bij binnen-

komst.  
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Vooraankondiging 
15 april 2022 

OZC paaskamp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de kinderen (en ouders) van OZC 
Nog redelijk ver weg, maar bij sommige begint 

het toch weer te kriebelen. 

We gaan weer op kamp! 
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. 
 

Tijdens kamp spelen we veel verschillende spellen. 
Deze vinden in de ochtend, middag en na het 

avondeten plaats, met het begin van de scheme-
ring. 

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.  

15 april 2022 t/m 

18 april 2022 

————- 
Kamphuis ’t Campvelt 
Verlengde Haerderweg 

29 
8085 RJ Doornspijk 

————-  

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

Voor vragen kan je te-
recht bij de organisatie: 

Franklin, Suus,  
Michael of Yvette 

Wij zijn er op dinsdag, 
donderdag en zaterdag 
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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 ge-

bruiken. 

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! 

 

 

http://www.onzeclubwinkel.nl
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Heeft u vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Bent u een enthou-

siast 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 uit-

breiden. 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 ge-

traind. 

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 trai-

ning Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleider en trainer, 

Hester via whatsapp 06-51050540 
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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 evene-
ment 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 redac-
tie.ozc.ldl@gmail.com 
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Heb je zelf een leuke mop. 

Stuur hem op naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.  

Scheids 
‘Wat een geweldige korfbalwed-
strijd’, zegt een supporter van het 
verliezende elftal tegen de scheids-
rechter. ‘Jammer dat u niet gekeken 
hebt!’ 

https://www.kidsweek.nl/scheids
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− 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 redac-

tie.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.  

snel: We zijn druk bezig met het maken van plannen die binnen 

de huidige richtlijnen en binnen onze vereniging passen. 
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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 de-

len via ‘Langs de Lijn’. 

 

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar redactie.ozc.ldl@gmail.com  en we nemen z.s.m. con-

tact met je op!! 
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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 vereni-
ging 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 mo-
gelijkheid 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 

ouder 

€77,00 €6,42 + €1,00  
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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 KNKV-

site leren jeugdspelers en -speelsters (en alle andere korfballers, coaches, trai-

ners, ouders) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter be-

grijpen. 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 scheidsrech-

ter. Bovendien zorgt kennis van de spelregels voor nog meer spelplezier en kun-

nen 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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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 aanwezig-

heid van een Tb’er afhankelijk van de rolverdeling die is afgesproken tussen de trainers-

coördinator 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 advdbie-

zen@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 be-

schikbaar. 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 advdbie-

zen@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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Content kan opgestuurd worden naar  

redactie.ozc.ldl@gmail.com 

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 


