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Kom dan, laat het maar zien
Zoals bekend zijn we vol bezig met het OZC duurzaamheidsproject en gelukkig kunnen we melden dat dit project na 2 jaar voorbereiding en 1 jaar “bouw” tijd zijn einde nadert. Even kort de
beweegredenen om met dit project te starten. Met het oog op de accommodatie hebben we onderzocht en overleggen gehad om de accommodatie op een hoger peil te krijgen. We hadden echt
wilde, maar serieuze en reële plannen die we hebben besproken, met als resultaat dat we alleen
het veld hebben kunnen laten realiseren. De eerste stap was gezet en we zijn met volle overgave
aan de haalbaarheid begonnen om alles uit de kast te halen om de accommodatie om te toveren
tot een hoogwaardig sportterrein. Dit seizoen staat midden in de stad en midden in een wijk een
sportterrein waar andere sportverenigingen met jaloerse blikken naar zullen kijken. Samen met
onze partners Rotterdam Sport Support en het sportbedrijf hebben we gesprekken gevoerd en
hebben we naar elkaar uitgesproken om de komende jaren te onderzoeken waar we onze sport
kunnen promoten en verder groeien.
Niet alleen de accommodatie is in het project geüpdate, maar ook de kantine en de kleedkamers
waar we ondertussen economische eigenaar van zijn. Met het besluit om van het gas af te gaan
en te investeren in de nieuwste technieken met luchtwarmtepompen, zonneboiler en LED verlichting en investeringen om de kantine nog beter te kunnen exploiteren. We maken nu ook stappen
om nu al ruim te voldoen aan de klimaateisen die gaan komen. Bijkomend voordeel is dat we
kosten zullen reduceren welke we voor andere doeleinden in kunnen zetten.
Al met al veel inzet van vrijwilligers, partners en relaties welke zijn ingezet om dit mogelijk te
maken. Tussendoor hebben we ook een nieuwe hoofdsponsor Hart4solar (zonnepanelen installaties) waar we binnenkort op terug komen om deze zoals het betaamt goed in beeld te brengen
met een uniek voorstel voor onze leden. Met dit gegeven zal dit project dit seizoen inclusief de
kleine kinderziektes afgerond zijn. Tevens zijn we dan in staat om te kijken waar we financieel
staan om een goede start in het nieuwe seizoen te kunnen maken.
Voor zover buiten de lijnen en dan wordt het zaak om nog meer te werken aan de groei, kaderbezetting en kwaliteit binnen de lijnen. De komende twee jaar moeten we groeien naar 300 leden met een uiteindelijk aantal in 2030 van 500 leden. Ook de uiteindelijke gewenste klasse en
aantal teams is meerdere malen gecommuniceerd wat een doel is om voor in te zetten om voor
te knokken, want daar praten we over. Met alleen een bardienst redden we het niet en inzet zal
worden gevraagd.
Meerdere malen heb ik gesprekken gehad dat we blij zijn om weer op
de vereniging te mogen en kunnen zijn. Nou heel simpel en kort door de
bocht, laat het dan maar zien. Voor het bieden van je tijd, inzet, ideeën,
wensen, activiteiten, initiatieven etc. kun je bij mij terecht.
Tot morgen en liever vandaag

Oja mocht je het mailadres niet meer

weten,
voorzitter@ozc-rotterdam.nl
Mvg,
Danny
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Adres:

Enk 190

Postcode:

3075 VC Rotterdam

Telefoon nummer:

010-4321189

Email:

secretariaat@ozc-rotterdam.nl

Voorzitter: Danny Schipper

Wedstrijdsecr Jeugd: Elza Burg

Telefoon: 06 – 53 11 17 08

Telefoon: 06 – 13 23 17 20

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 010 – 480 14 48

Secretaris: Cindy Boender

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 06 – 80 11 22 41

Aanspreekpunt ouders DEF: Elza Burg

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Penningmeester: Vacant
Telefoon:
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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Trainings tijden veld per 01/04
Dinsdag

Donderdag

Team

Veld

Team

Kweekvijver

18:15—19:00

Tijd

3

E– Groep

18:30—19:30

Tijd

Veld
4

F-Groep

18:30—19:30

4

D– Groep

18:30—19:30

1

E– Groep

18:30—19:30

1

Recreanten

18:30—19:30

3

D– Groep

18:30—19:30

2

C1

19:30-20:30

3

C1

19:30—20:30

3

B1

19:30—20:30

2

B1

19:30—20:30

2

A1

19:30—20:30

1

A1

19:30—20:30

1

Selectie

20:30—21:30

1

Selectie

20:30—21:30

1

3

20:30—21:30

3

3

20:30—21:20

2
Zaterdag
Kangoeroes
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Ik ben blij dat ze er elke week weer staan, onze coaches.
Al vanaf Justin bij de F begon, met ouders die hun hele leven gevoetbald hadden, tot Isabel
nu in het 1e staan er elke week weer allerlei coaches voor ze klaar.
Ook nu ik zelf vrijwilliger ben zie ik ze elke week weer komen.
En ze doen allemaal hun best om onze kinderen een leuke tijd te geven.
De TC doet (ook vrijwillig) hun best om de juiste coaches voor elk team te vinden.
Ik hoor ook wel eens geluiden dat niet iedereen blij is met de coaches, jammer.
Bedenk je dan goed; wat vind mijn kind ervan? Hoor je die er niet over, bemoei je er dan
niet mee.

Ging het vroeger anders? Vroeger was alles beter.
Denk je dat je het zelf beter kan? Meld je bij de TC en sta 3x in de week klaar voor een
team.
Wil je je hart luchten? Doe dat dan bij mij en ga niet lopen klagen tegen andere ouders.
Bedenk bij alles wat je zegt dat onze coaches elke keer vrijwillig op het veld staan voor onze
kinderen. En ze zijn tijd kwijt aan het voorbereiden en regelen.
Nog beter, laat ze hun ding doen en geniet ervan dat je kind lekker bezig is. Want het is
maar een spelletje!
Elza
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Spelers: Ziggie, Olivia, Merel, Dave, Mas, Pip, Sabeau, Liv, Yemisi, Tessa, Demiray.
Zoals ooit bedacht word de kweekvijver leeg gevist door de F.
Pepijn heeft zaterdag zijn 1e wedstrijd gespeeld. Ik heb van de coaches een mooi verslag gehad over hoe
spanend hij het vond.
Dat hij schrok van het met hard geroep aancoachen, dat hij aan de kant gehaald is om extra uitleg te
krijgen en dat daarna ook gelijk toepast in het veld.
Mooi toch.
Ook Levi is nu naar de F, succes hoor, dat ga je leuk vinden.
Gelukkig hebben we aanvoer van onderaf. Kangoeroes die (bijna)5 zijn gaan door. Sommigen blijven ook
nog lekker spelen bij de kangoeroes maar anderen vinden dat ze daar te groot voor worden.
Of er komen nog eens kleine broertjes mee doen.
Meester Jan laat de kinderen moeilijke trucjes met een bal doen.
Of zet weer de halve Enk vol met toestellen waar de andere teams jaloers naar kijken.
Ze oefenen met vangen zonder je buik te gebruiken, gooien met je goede voet voor en natuurlijk doelpuntjes maken.
Er zijn wat afgezaagde palen maar steeds meer kinderen halen makkelijk de F paal al.
Ergens doen ze nog tikkertje, populair is dat als je getikt bent je met je benen wijd moet gaan staan en
dat iemand eronder door moet duiken om je weer te bevrijden.
Gelukkig zijn de kinderen dar wat beter in dan de trainers.
We hopen binnenkort wat hulp trainers te krijgen die natuurlijk heel veel kunnen leren van Jan.
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Spelers: Terje, Maren, Sabeau, Liv, Rudy, Mody, Ziggie, Mirza, Merel Jasmijn, Dave Levi,
Jayce2x, Ilay, Bentley, Musa, Amira.
We hebben laatst de kangoeroe flyers laten verspreiden door de ouders.
Levert gelijk nieuwe kinderen op. Weet je ook iemand met kinderen tussen 3 en 6, stuur
ze maar door.
Hieronder een verslagje van 1 van de nieuwe ouders.

OZC Kangoeroe

Mijn zoontje van vier zit er nog pas op maar hij vindt het nu al super leuk. Hij kijkt er heel
erg naar uit en vraagt wanneer het zaterdag zodat hij kan korfballen.
Ik heb voor korfbal gekozen omdat het een voorstap is voor basketbal, maar ik merk dat
mijn zoontje momenteel dit leuker vindt dan basketballen. Hij heeft in een korte tijd geleerd hoe hij moet gooien en hoe hij moet scoren. De coaches zijn ook aardig en geduldig
met de kids.
Wat we ook leuk vinden is dat de club uitjes organiseert, we kijken uit naar het Paasuitje.
Met vriendelijke groet,
Isabel helpt bijna elke week bij de kangoeroes, gedeeltelijk gedwongen door mama maar
zelf zegt ze dat ze het contact met de kinderen ook heel leuk vind.
En het is gelijk een goede voorbereiding op haar studie pedagogische wetenschappen, die ze
na de zomer, met als het goed gaat een VWO diploma op zak, gaat beginnen.
Welk AB kind vind het ook leuk om te komen helpen op zaterdagochtend 11 uur?

Clubblad OZC

7

Dames: Liona, Nina, Eefje

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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
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

6 -2
5 - 11
Afgelast
Afgelast
Afgelast
1 -3
20 - 1
Afgelast
8 -6
3 -5
3 - 17

OZC F1 - RWA F2
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Dames: Brechtje, Kumsal

Heren: Marcos, Mees, David, Levi, Pepijn

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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
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
1 -4
11 - 2
Afgelast
Afgelast
4 -9
4 -3
3 -9
6 -6
4 -6

OZC F2- RWA F3
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Heren: Umeyr, Ilayhan,
Dames: Deylucia, Zoe, Sarah, Nahailey, Tess
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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
10:00u

Clubblad OZC

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
Afgelast
Afgelast
4 - 22
11 - 9
10 - 11
11 - 6
6 -1

OZC E1 - KCC E2
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Heren: Hayden, Davy
Dames: Ilza, Chelsea, Beray, Lhou, Yasmina, Zoe M
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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
10:00u

Clubblad OZC

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
Afgelast
Afgelast
3 -9
8 -3
2 - 11
21 - 2
4 -9

OZC E2 - KCC E3
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Heren: Aiden, Mike. Kick, Ashyloh
Dames: Elin, Shivani, Micah, Fenna, Kayleigh,
Coach: Kevin, Dwight
Ondersteuning: Daphne
Wedstrijden:
27
04
11
08
15
29
12
19
12
19
26
02

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

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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
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
Die Haghe D2 - OZC D1
Dunas D2 - OZC D1
OZC D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3
Excelsior (D) D3 - OZC D1
OZC D1 - VEO D1
KVS/Maritiem D2 - OZC D1

14 - 1
2 - 16
4 -9
Afgelast
Afgelast
Afgelast
13 - 1
5 -2
1 - 15
6 -1
4 - 13

OZC D1 - RWA D2
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Heren: Ricardo, Noah
Dames: Ninon, Sevdanur, Shade, Noemie, Defnenaz, Nidalia, Azra, Ishaina, Shamayra
Coach: Frank, Rinse, Erik
Wedstrijden:
27
11
15
22
29
05
12
19
05
19
26
02

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

15:00u
10:10u
11:10u
11:00u
10:10u
10:10u
15:15u
11:00u
10:00u
10:10u
11:10u
12:00u

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
11:00u

Clubblad OZC

NIO D2 - OZC D2
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
OZC D2 - Korbis D5
Dunas D4 - OZC D2
OZC D2 - ONDO (G) D6
Fortuna/Delta Logistiek D4 - OZC D2

Afgelast
4 -8
Afgelast
Afgelast
Afgelast
3 -3
3 -4
Afgelast
2 - 10
9 -6
3 -1

OZC D2 - Ventura Sport D2
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OZC D1 versus Fortuna
Aanwezig; aiden, kick Mike en ashyloh, Kayleigh, Fenna, Elin en Shivani.
Reserve uit de E1 Umeyr.
Coaches Kevin en Hester.
We beginnen in de aanval. Kick mist een mooi schot. Ashyloh haalt de bal terug in de aanval,
maar helaas is hij snel terug. 0-1 voor Fortuna. Opnieuw in de aanval mooie acties maar kans
tot schieten blijft uit. De scheidsrechter Antonio fluit om even zijn veter te strikken. De verdediging is net als de aanval lekker sterk en zitten goed in het spel. 0-2 Fortuna. Kick maakt de 1-2.
Fortuna 1-3.
Wissel van vak.
Strafschop Fortuna maakt 1-4. Fortuna 1-5. Fortuna 1-6. Fortuna 1-7
Rust.
2e helft komt Tessa van de c1 er bij om in te vallen.
Fortuna 1-8. Aiden verdedigt wederom sterk. Fortuna 1-9. De verdediging is weer scherp waar
het net even uit het spel was lijkt het nu weer in het spel te zitten. Fortuna 1-10. Elin word gewisseld voor Tessa. Fortuna 1-11. Terug in de aanval en bal weer kwijt. Fortuna schiet 1-12.
Doorloper kick gemist helaas. Fortuna 1-13.
Wissel van veld.
1-14 Fortuna. Mike word gewisseld voor Umeyr. Vrije bal, Shivani neemt hem helaas geen
schot. Fortuna 1-15. Ondanks dat de aanval en verdediging sterk gespeeld hebben, was Fortuna toch een te sterke ploeg om meer punten te scoren.
Ondanks het verlies hebben alle kids toch keihard en goed gewerkt! Wissels bedankt voor jullie
aanwezigheid.
Aanval; Elin, aiden, Kayleigh en Mike.
Verdediging; Kick, Ashyloh, Shivani en Fenna.
Michah wissel.
1-0 ondanks dat de verdediging vanaf het eerste moment hard werkt. 2-0, 3-0. De aanval
heeft moeite met rondspelen. 4-0.
Aanval 2 keer kans helaas beide gemist. Aiden mist een doorloper helaas. In de aanval worden veel
ballen misplaatst waardoor de tegenpartij snel de bal terug heeft Fenna en Shivani hebben kort
overleg in het verdedigingsvak, mooi om te zien dat ze daar in groeien. Bal terug in de aanval.
Mike mist een mooi afstandschot.
Wissel van vak.
Aanval tegenpartij heeft het moeilijk met onze verdediging. Elin word gewisseld voor Michah. De
aanval speelt mooi rond en komt tot schieten, maar net steeds niet raak. Ashyloh maakt 4-1 met
een mooie doorloper. Mooie acties in de aanval. Afstand schot Fenna gemist maar wat een mooie
kans. Strafworp ashyloh mist!
Afstandschot Fenna gemist helaas. Hmm een schot affluiten op ruim een halve meter afstand verdedigd, bijzonder.
Rust.
Ozc begint in de aanval.
5-1. Mike mist een afstandschot. Nogmaals schot Mike helaas mis. Veel kansen worden er gecreëerd maar helaas mis. Kayleigh eruit, Elin erin. Elin schiet raak maar helaas verdedigd. Schot
Mike en Michah missen de korf maar wel mooie pogingen.
Wissel van vak.
Aanval mist een aantal schoten. 6-1. Terug in de aanval, kom op OZC!! Zowel aanval als verdediging werken keihard! Spelen lekker samen. De stand is 6-1 gebleven met een mooie verdediging
en aanval waarbij er mooie acties zijn gemaakt. Elke week weer zie ik (kan niet voor andere ouders praten) het team groeien in het spel en in het samenspel! Het team zie je ook groeien in het
stukje communicatie naar elkaar! Allemaal mooie dingen en een mooie groei!
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Ozc c1 versus excelsior Delft.
Als snel staat het team op 2-0 dankzij Eyah en Rody. De verdediging is scherp en de tegenstander krijgt weinig schot kansen. Bal terug bij de aanval. Jada mist een mooi opgezette doorloper.
Melike mist een mooie doorloper. De aanval speelt mooi rond. Nog een doorloper gemist. Jada
scoort 3-0. 4-0 doorloper van Chelsey. Rody mist een afstand schot. De aanval speelt eveneens
mooi sterk. Vrije bal tegenpartij komt niet tot een schot. Bal terug bij de aanval waar weer mooi
rond word gespeeld en Rody helaas schot mist. Tegenpartij wederom een vrije bal en ook nu geen
kans tot schot. Tessa schiet maar mist helaas. 5-0 afstandschot van Sinan.
Rust.
Evi komt er in voor Tessa.
Vrije bal tegenpartij. Sinan en Evi missen beide een schot. Evi mist een doorloper. Rody maakt 60 met afstand schot. 6-1 word gemaakt tegenpartij. Vrije bal voor OZC, Thomas mist schot. Bal
blijft bij de aanval. Vrije worp excelsior resulteert in een schot die goed verdedigd is door Sinan. 7-1 door Jada. Eyah gewisseld voor nieuw Lizzie. Tegenpartij maakt 7-2. Strafworp tegenpartij resulteert in nog steeds 7-2. Evi maakt de 8-2. Vrije bal voor OZC Melike gewisseld voor
Kayleigh.
Einde wedstrijd.
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Heren: Sinan, Rodi, Thomas
Dames: Evi, Eyah, Jada, Melike, Chelsey, Tessa, Lizzie, Kaylee
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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
11:00u

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
Afgelast
Afgelast
8 -6
7 -6
4 -7
8 -2
6 -6

OZC C1 - Seolto C1
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De C Ploeg
De dag begon om kwart voor 12. De C moest verzamelen voor de wedstrijd tegen Avanti. De wedstrijd
daarvoor liep wat uit, maar uiteindelijk werd het startsignaal om 12:20 gegeven. Ze kwamen al vrij
vroeg in de wedstrijd op achterstand, 0-1 door een afstandsschot. Er zijn over en weer wat kansen,
maar tot doelpunten leid het niet. Ondertussen waren nog wel de veters van de scheidsrechter los, misschien toch maar klittenband? Enkele minuten later volgt ook de 0-2, weer door een afstandsschot. We
krijgen een strafworp! Maar helaas, die gaat mis. Uit de aanval van Avanti volgt gelijk de 0-3 door een
doorloper. Uiteindelijk nog de 1-3 door een doorloper van Evi. De deksel is eindelijk van de korf af. Maar
bij Avanti was die deksel er al vrij snel af. Nu is het nogmaals raak 1-4. Met nog 6 minuten te spelen in
de 1e helft. Jaaa!! Daar is dan de 2-4, maar helaas de scheidsrechter keurt het doelpunt (onterecht) af.
De aanval later, komt Eyah prachtig langs haar dame, STRAFWORP! Maar helaas deze werd niet gegeven. Nog 2 minuten en dan rust, kan OZC nog aansluiting vinden? Een doorlopen van Rodi, gaat die
erin?! De bal lijkt wat te twijfelen, maar gaat toch net over het randje erin, 2-4. Vlak voor rust krijgt
Avanti nog een strafworp en benut deze. De ruststand is 2-5. Na rust zal OZC scherper moeten zijn.
Vlak na de rust volgt er een strafworp voor Thomas en die gaat erin. Het is 3-5. De 2e helft is OZC een
stuk scherper, maar willen de doelpunten nog niet vallen. Het wordt toch 4-5 na een strafworp van
Rodi. Even daarna volgt de aansluiting 5-5, mooi schot van Rodi. Er staan nog 11 minuten op de klok er
kan nog van alles gebeuren. Evi komt er een paar keer langs, maar mist de doorlopers. Na 3 doorlopers
in 1 aanval, valt de 3e erin. Gevalletje 3x scheepsrecht. We staan 6-5 voor! OZC krijgt nog een strafworp tegen, maar die gaat mis, het blijft 6-5. Ballen worden onderschept, het gaat vrij goed de laatste
minuten. Toch blijft het spannend, want het verschil is slechts 1. In de laatste 2 minuten valt dan de 66, uit een schot. De laatste aanval volgt er nog een schot van Rodi en die zit!! 7-6! Maar nee hoor de
scheidsrechter geeft verdedigd… Eindstand 6-6. Alhoewel we over dat laatste afgekeurde doelpunt nog
lang niet waren uitgepraat.
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Na de wedstijd hadden wij nog een ‘Nieuwjaars’ lunch. Helaas kon dit niet eerder, want
corona gooide wat roet in het eten. Elke ouder/speler had wel iets gemaakt of meegenomen. Zoals gewoonlijk was er ruimschoots voldoende en was het één groot gezellig eet festijn. Na de lunch was het tijd om lekker in het zonnetje knotshockey te spelen. Terwijl de
ouders binnen aan het kletsen waren was de selectie aan het verzamelen. Toen kwam al
snel het idee om onze coach Troy te gaan aanmoedigen. Kinderen en ouders zagen dit wel
zitten.
Natuurlijk konden we zonder grapje of aanmoediging (het is maar net hoe je het bekijkt)
OZC niet verlaten. Dus ook nog even snel een spandoek maken en hup in de auto richting
Oud-Beijerland. Ondanks de navigatie die ons een extra rondje Vreewijk liet rijden, mooi
op tijd in de sporthal voor de wedstrijd van het 2e.
Helaas begon onze coach op de bank (Melina, hoe kan dat nou?). Uiteindelijk toen Troy erin
kwam gingen wij helemaal los. Sevim zette ‘m in ‘WIJ ZIJN UIT….’ en wij met z’n alle
‘VOOR ONZE TOPPERS UIT ZUID’.
De supporters van Korbatjo hadden een trommel, die bij het 2e makkelijk door ons werd
overstemd. Wij schreeuwden zelfs zo hard, dat Korbatjo bij de wedstrijd van het 1e een
speaker erbij moesten halen. Maar mede door ons harde geschreeuw, nam het 2e de ó zo
belangrijke punten mee naar zuid. De eindstand was 15-20 met maar liefst 3 doelpunten
van onze coach Troy.
Toen was het tijd voor het 1e die, net als het 2e, ook in een rechtstreeks duel met de grote
concurrent, moeten winnen om degradatieduels te ontlopen. Met nog wat meer supporters
van beide teams op de tribune werden beide ploegen voorgesteld in een donkere sporthal
met spotlights.
De eerste 12 minuten van de wedstrijd werd de lijn die het 2e had ingezet doorgetrokken
door OZC 1 en stond er een 3 – 8 voorsprong op het scorebord. Hierna kreeg Korbatjo
wat meer grip op het spel, waardoor er te veel 1-schots aanvallen kwamen en na een periode van ongeveer 30 minuten zonder doelpunt van onze kant had Korbatjo de leiding in
handen genomen. Helaas kon de inbreng van onze coach Troy het tij niet meer keren en
werd er met 18 – 12 verloren.
Na de wedstrijd hebben wij nog wel even onze telefoon aangesloten op de irritante speaker
van Korbatjo en het ‘You’ll never walk alone’ aangezet. Zo konden wij OZC 1 toch onze
steun laten horen.
Na de wedstrijd hoorden wij dat de degradatie nog geen feit is en dat er nog degradatiewedstrijden volgen. Natuurlijk hopen wij dat heel de vereniging, samen met ons, dan op de
tribune achter ‘onze toppers uit zuid’ gaan staan. Wij als C in ieder geval wel, want ‘wij
zijn uit, voor onze toppers uit zuid.’
Groetjes van de C-ploeg
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Heren: Curtis, Max, Berat, Milan
Dames: Sanne, Mayra, Bernice, 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

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
12:00u

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
Afgelast
Afgelast
7 - 14
4 - 11
9 -7
Afgelast

OZC B1 - DSO B2
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Heren: Rinse, Felix, Jaimie, Erik
Dames: Yaelle. Talitha, Yarah, Nikki, Khianna, Ginny
Coach: Jordi, Antonio, Cindy
Wedstrijden:
05
19
12
19
24
26

Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Mrt

14:15u
16:05u
13:30u
12:00u
20:00u
15:05u

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
12:00u

Clubblad OZC

OZC A1 - IJsselvogels A2
Twist A1 - OZC A1
OZC A1 - Twist A1
Nieuwerkerk A2 - OZC A1
OZC A1 - Nieuwerkerk A2
Ijsselvogel A2 - OZC A1

8 - 18
16 - 6
11 - 17
15 - 13
11 - 17
24 - 6

OZC A1 - Seolto A1
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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:
05
12
19
12
19
26
02

Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr

19:15u
19:45u
20:50u
17:05u
15:30u
18:25u
16:00u

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
15:00u

Clubblad OZC

OZC 1 - Korbatjo 1
Movado 1 - OZC 1
DVS ’69 1 - OZC 1
OZC 1 - DVS '69 1
OZC 1 - Movado 1
Korbatjo 1 - OZC 1
Movado 1 - OZC 1

18 - 18
Gestaakt bij 9 - 10
30 - 16
14 - 26
18 - 21
18 - 20

OZC 1 - RWA 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:
05
12
19
12
19
26

Feb
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt

18:00u
18:30u
19:40u
15:50u
14:15u
17:10u

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
14:00u
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OZC 2 - Korbatjo 2
Movado 2 - OZC 2
DVS ’69 2 - OZC 2
OZC 2 - DVS '69 2
OZC 2 - Movado 2
Korbatjo 2 - OZC 2

17
17
18
12
14
15

-

14
15
17
19
21
20

OZC 2 - RWA 2
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Heren: Chaminda, Kevin S, Bennie, Timo, Dwight, Kevin L, Sean
Dames: Karina, Michelle, Suzanne, Iris, Eline, Esther
Coach:
Wedstrijden:
12
19
12
17
19
26

Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Mrt

17:15u
18:30u
14:40u
20:30u
13:00u
15:30u

Oefen wedstrijd Veld:
09/04
13:00u

Clubblad OZC

Movado 3 - OZC 3
DVS ’69 3 - OZC 3
OZC 3 - DVS '69 3
OZC 3 - Nieuwerkerk 6
OZC 3 - Movado 3
Nieuwerkerk 6 - OZC 3

17
13
15
13
16

- 16
–13
- 10
- 17
- 15

OZC 3 - Seolto 3
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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
19
26
02

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

12:15u
19:15u
15:40u
15:30u
17:30u
19:10u
15:35u
16:15u
13:00u
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
Nikantes 5 - OZC 4
OZC 4 - KCR 11
IJsselvogels 6 - OZC 4

12 - 11
Afgelast
12 - 8
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
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Jarig op

Naam

wordt

4

Saar

4

4

Zoe

10

E1

10

Nidalia

11

D2

11

Memphys

7

F1

11

Sarah Adaeze 9

E1

12

Felix

17

A1

14

Luthshainy

17

17

Kayleigh

12

D1

21

Noah

11

D2

26

Mike

12

D1

29

Thomas

12

D1
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Spelers:

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

Hallo Dartvrienden.
De competitie nadert zijn einde. We
geven nog niet op, maar het word gezien het programma en de huidige
stand heel lastig om ons te verzekeren
van een plek in de promotie playoffs.
Maar handhaven is dit seizoen sowieso al
de doelstelling geweest. Dus in die zin,
als we de degradatie playoffs overleven
is het een geslaagd seizoen.
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15 tm 18 april:

Paaskamp!!!!!

− 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.

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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Dit jaar gaan we nog een keer terug naar
‘t Campvelt. Dit kamphuis ligt in Doornspijk, in
het bos van het Geldersch Landschap.
Het kamphuis heet:

Accommodatie:
De accommodatie bestaat uit 3 gebouwen. De Edelhert, De
Boshaas en De Eekhoorn. In de Edelhert hebben we een grote keuken en eetzaal, die we tevens als recreatiezaal gebruiken.

Slaapzalen:
Bij dit kamphuis hebben 3 slaapgebouwen. Te weten: De
Edelhert, De Boshaas en De Eekhoorn. In de Edelhert hebben
we 2 grote slaapzalen en 1 kleinere, in de Boshaas hebben
we 3 middelgrote slaapzalen en 1 kleinere. In de Eekhoorn
hebben we ook 2 grote slaapzalen en 1 kleinere.
De jongens en de meiden slapen uiteraard apart en in elk
gebouw slaapt ook leiding.

Eten tijdens kamp
Tijdens het kamp wordt er door de kookploeg ontbijt, lunch en avondeten verzorgd. En
staat er de gehele dag limonade, thee en koffie klaar. Ook is er een klein snoepwinkeltje
aanwezig.
Zijn er allergieën, dieetwensen (bv. halal) schrijf het ook op je aanmeldingsbriefje of
stuur een mail naar: y.koolman@zadkine.nl

Voor vragen en tips
Voor ouders met vragen en/of ouders van nieuwe kinderen: als u meer wilt weten over alles wat
we met kamp gaan doen en hoe dit in zijn werk gaat,
schiet ons even aan of stuur ons een mailtje: y.koolman@zadkine.nl
Franklin 06 280 714 61
Michael 06 110 436 36
Suus 06 242 452 45
Yvette 06 230 273 09
Clubblad OZC
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Spellen:

Aanmelden 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.

Er worden dit jaar per team een inschrijflijst gehanteerd. De planning is dat deze
lijsten in het weekend van 5 februari worden
uitgedeeld maar kan op de eerstvolgende training zijn.
Inschrijven kan tot 1 maart 2022.

De spellen die we op de dag spelen zijn bijvoorbeeld:
Totemroof
Vlaggenroof
Levend kwartet
Bosjassen
Levend stratego
Levend dieren stratego
Spons water vuur
Speurtocht

Kosten zijn:
1 Kind € 87,00
2 kinderen uit hetzelfde gezin € 164,00
3 kinderen uit hetzelfde gezin € 241,00
De leiding betaalt een vast bedrag van € 87,00.

De betaling stort je op dezelfde rekening als waar
je de contributie betaalt.
De spellen die we in de avond doen zijn bijvoor- Bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006 5215 32
Vermeld bij de betaling KAMP 2022 met de
beeld:
naam van de kind(eren).
Milieuspel
Wil je eventueel in termijnen betalen ? Neem
Dierengeluidenspel
dan contact op met de penningmeester. MailOp jacht naar de bosschat
adres: penningmeester@ozc-rotterdam.nl
Maffiaspel
Pukkelneuzenspel
Dropping
Kampvuur
Lampionnentocht

Clubblad OZC
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Heeft u vroeger gekorfbald of een ander balspel beoefend? Bent u een enthousiast supporter van uw kind(eren)? Lijkt het u wel leuk om lekker te bewegen?
Dan is recreantenkorfbal bij OZC misschien wat voor u!
Korfbal proberen
OZC heeft een groep van enthousiaste recreanten. En die willen we graag uitbreiden. Heeft u interesse en wilt u korfbal eens proberen? Kom dan gerust eens
langs! Elke Donderdag van 18.30 tot 19.30 uur wordt er op het kunstgras 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 training Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleider en trainer,
Hester via whatsapp 06-51050540
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Het bestuur van korfbalvereniging
OZC zoekt een nieuwe
#penningmeester !
De penningmeester is onderdeel
van het bestuur, dat verder bestaat uit de voorzitter, de secretaris en diverse commissieleden.
Wat houdt het in?
Als penningmeester houd je de
boekhouding bij en geef je op bestuursvergaderingen inzicht in de
financiële stand van zaken. Je
zorgt voor de inning van contributies, betaling zaalhuur, lesgelden en
sponsorgelden, en je betaalt de
inkomende rekeningen en declaraties.
Aan het eind van het jaar stel je
de jaarstukken op (balans, exploitatierekening en toelichting) en
maak je - in samenspraak met het
bestuur en de commissies - de
begroting voor het nieuwe jaar. Op
basis daarvan doe je een voorstel
voor de hoogte van de tarieven, waarvan de contributies de belangrijkste zijn. De jaarstukken
worden gecontroleerd door de Kascommissie, waaraan je de benodigde stukken aanlevert en aanvullende informatie verschaft.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging. De penningmeester is spil in het web en onderhoudt nauwe contacten met de ledenadministratie en de commissies, de gemeente, de bank en met subsidieverstrekkers.
Verder is de penningmeester als lid van het bestuur mede verantwoordelijk voor het gevoerde
beleid van de korfbalvereniging.
Je denkt mee en je beslist mee.
Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
De boekhouding wordt gevoerd in een internetapplicatie. Het is daarom van belang dat je ervaring hebt met het voeren van financiële administraties op de computer, of je dit snel eigen kunt
maken. Verder beschik je over cijfermatig inzicht, ben je nauwkeurig en kun je in begrijpelijke taal
overbrengen hoe de financiële situatie van de vereniging is. Tot slot moet je zelfstandig kunnen
werken.
Je doet bestuurlijke ervaring op bij de leukste korfbalvereniging van Rotterdam. Je denkt mee en
beslist mee en hebt dus alle kansen om richting te geven aan een vereniging die volop in beweging
is. Je bent onderdeel van een enthousiast team van bestuur, commissies en vrijwilligers, waarvan
je veel gezelligheid terugkrijgt. Verder krijg je waardering van de leden en geeft het vrijwilligerswerk maatschappelijke voldoening. Natuurlijk kun je met dit alles je netwerk uitbreiden.
Belangstelling? Is je interesse gewekt en ben je bereid om je voor minimaal 3 jaar te committeren
aan deze functie? Dan komen we graag met je in contact! Je interesse maak je kenbaar aan Cindy Boender via secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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Steun OZC gratis en voor niks via OnzeClubwinkel.nl!
Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze club.
Met jouw hulp kunnen we in deze stille en moeilijke tijden iedere vorm van steun goed gebruiken.
Samen staan we sterk!
Daarom vragen wij graag je aandacht voor het volgende:
Jij kunt onze club sponsoren door middel van je internetaankopen, zonder dat het je ook
maar iets kost! We zijn namelijk aangesloten bij OnzeClubwinkel.
Het principe is simpel: Je doet je online aankopen bij een van de 500 aangesloten webshops
waaronder:

Je bestelt zoals je dat normaal gesproken doet, met als enig verschil: een percentage van
het aankoopbedrag gaat naar de vereniging.
Zo doe je dat:
1.

Ga naar www.onzeclubwinkel.nl

2.

Selecteer hierbij OZC.

3.

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

doorgelinkt naar de webshop.
4.

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

5.

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

koopbedrag naar onze club.
6.

En het mooie is: het kost jou niks extra!

Clubblad OZC
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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.
Clubblad OZC
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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

26 Februari

20 Februari

7

28 Maart

27 Maart

8

28 April

26 April

9

28 Mei

26 Mei

10

30 Juni

27 Juni

Content kan opgestuurd worden naar

redactie.ozc.ldl@gmail.com
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