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OZC, we houden van die club   
 
Feyenoord, we houden van die club, Feyenoord op weg naar weer een cup !!!! Degene die dit le-
zen denken natuurlijk wat is dit nu weer, is die voorzittert in een verkeerd voorwoord terecht 
gekomen of solliciteert hij indirect bij een andere kleine club op zuid  . Om de dooie dood niet, 
maar wel een bijzonder parallel met ons en die andere kleine BVO op Zuid. Als we kijken naar 
ambities en gemeenschappelijke punten hebben we aardig wat gemeen en is een parallel snel ge-
concludeerd. 
 

Hun willen Feyenoord City, wij de mooiste accommodatie in een woonwijk op Zuid. 
Hun houden hun beste speler(s) niet, wij knokken om ze te behouden en gelukkig lukt dit (haast) 
wel.      
Zij hebben talenten, wij ook. 
Zij hebben een goede jeugdopleiding, wij ook.  
Zij hebben een professionele organisatie, wij handelen er naar  . 
Hun zijn een slapende reus, als we het goed aanpakken wij ook. 
Clubliefde en supports zijn hartverwarmend, daar moeten wij nog in groeien  . 
Investeren in de toekomst, wij ook. 
Investeren op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid, wij ook. 
De ambitie is jaarlijks hoog gespannen, bij ons ook want wij willen in 2030 hoger spelen. 
 

Als we bovenstaande weten en ambitie uit willen voeren, weten we wat de komende 9 jaar te 
doen staat om onze ambitie waar te maken of minimaal naar toe te groeien.  
De accommodatie is er klaar voor, want met 3 “grote” velden kunnen we 14- 21 teams kwijt 
op een zaterdag thuis en dan hebben we nog drie kleine velden voor de F en E (4-tallen) waar 
hetzelfde aantal voor geldt. Dus 42 teams kunnen op een zaterdag thuis spelen als we goed plan-
nen uit en thuis kunnen we makkelijk doorgroeien naar 84 teams !!!!! Wat neerkomt op +/- 700 
spelende leden. Nou één ding is zeker, dat gaan we niet halen. Het geeft wel een beeld van de 
mogelijkheden   
 

Het is van belang dat de plannen zoals die er liggen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 
Met deze investeringen gaan de (verbruikers) kosten naar beneden en met het beleid die we voe-
ren zullen we ook als organisatie strakker en beter tot uitvoering kunnen komen. Even een paar 
voorbeelden; 
Een beter sponsorbeleid heeft geresulteerd in adverteerders, bordsponsoren en een nieuwe hoofd-
sponsor 
Het clubkadercoach traject heeft gelijk een impact op de kwaliteit, maar ook het onder de aan-
dacht brengen van verantwoordelijk wordt breed belicht.  
Een TC die de kaders en regels aangeeft waar leden op aangesproken kunnen worden, maar 
waar ze ook op kunnen beroepen. 
De vereniging moet plezier uitstralen en iedereen is welkom. Plezier geeft 
prestaties  
Ook ouders moeten hun plezier op de club kunnen vinden en natuurlijk 
met trots langs de lijn staan als hun kind goed in de wedstrijd zit. 
Aantrekkelijk voor nieuw leden.  
 

Maar als eerst maar eens starten met trainen, inspelen met je team, je 
coach(es) testen  , en weer lekker met mekaar op de vereniging zijn, 
want dat hebben we allemaal wel gemist denk ik. 
 

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:  Tamara Schoneveld 

Telefoon: 06 – 57 99 14 63 

E-mail: tamaraschoneveld@gmail.com 

 

Aanspreekpunt ouders ABC:  Romy van Hillo 

Telefoon: 06 – 39 76 71 46 

E-mail: romyvanhillo@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat Senioren:  Michelle de Vlaam 

Telefoon: 06–17 30 01 35 

E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl 
 

Aanspreekpunt Senioren: Marcel van Hengel  

Telefoon: 06-11 31 69 13  

E-mail: marcel.3@live.nl 
 
Trainers coördinator:  Antonio v.d. Biezen 

Telefoon: 06 – 41 98 32 55 

E-mail: 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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Dinsdag 

F-Groep 18:30—19:30  

E– Groep 18:30—19:30   

D– Groep 18:30—19:30   

C1  19:30—20:30   

B1  19:30—20:30  

A1  19:30—20:30  

Selectie 1+2 20:30—21:30   

3  20:30—21:20   

4  20:30—21:30    

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

E– Groep 18:30—19:30  

D– Groep 18:30—19:30  

C1  19:30-20:30  

B1  19:30—20:30  

A1  19:30—20:30  

Selectie  1+2 20:30—21:30  

3  20:30—21:30 

4  20:30—21:30 

Zaterdag 

Kangoeroes 11:00—12:00   

   

 

 

Trainings tijden per 01/06 
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KNKV  Wedstrijdzaken, dé korfbal app voor korfballers, toe-

schouwers , officials én de wedstrijdsecretaris 

Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van alle updates 

rondom je eigen team en mis je niks van al je andere favorie-

te teams en spelers. Doordat de uitslagen door de officials in 

de app worden vastgelegd, ben je altijd direct op de hoogte 

van de uitslag. Of je nou speler bent, wel of geen lid bent van 

een korfbalvereniging, het maakt niet uit. De app is er voor 

iedereen die van korfbal houdt! 

Volg je favoriete spelers, teams of clubs en bekijk alle standen, 

uitslagen en programma’s! Ook laat de app leuke statistieken zien die je helpen in de voor-

bereiding op je wedstrijd. Tel daar bij op dat je je aan- of afwezigheid bij een wedstrijd via 

de app kan doorgeven, direct de route naar een uitwedstrijd kan zien en je hebt een app 

die zorgt voor de optimale beleving van je favoriete sport 

 

Deze app is zowel voor Android als IOS beschikbaar. 

  

 

 

 

 

1 van de mogelijkheden van de app is om de wedstrijden in je eigen agenda 

te zetten. 

Een uitleg vind je als je de QR hiernaast  scant  

 

 

 

Overige FAQ vindt je hier. 
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Beste OZC’ers, 

Nog een aantal weken en dan begint het seizoen 2021-2022. Wij als TC kunnen 

niet wachten om jullie allen weer te verwelkomen.  

Op dit moment zijn de professionals druk bezig om het nieuwe kunstgras te 

plaatsen. 19 augustus start de selectie (OZC 1 en 2) met hun eerste training. 24 

augustus zullen de overige senioren en alle jeugdteams starten met hun eerste 

training.  

In deze langs de lijn kunt u de teamindeling, de trainingstijden en de oefenwed-

strijden zien. Welk team traint op welk veld ? Daar komen wij nog op terug, dit 

omdat het voor ons ook een verassing is hoe de veldindeling met het nieuwe 

kunstgras eruit ziet en hoeveel ruimte heeft welk team daadwerkelijk nodig.  

Startseizoen zullen er altijd vragen naar boven komen, onduidelijkheden zijn of 

andere punten waar men tegen aan zal lopen. Schroom niet om ons te benade-

ren.  

Ik hou het deze editie kort. 

Zie u snel bij OZC en vergeet niet zaterdag 4 september in uw agenda te note-

ren. Dan speelt iedereen thuis en staat de grand opening van het nieuwe kunst-

grasveld gepland! 

Voorzitter TC, 

Chaminda  
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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 

Met het opstarten na de corona heeft de TC besloten om de kweekvijver kinderen in te 

delen bij de diverse ploegjes. 

Op het moment dat deze LdL gemaakt wordt ben ik

(Elza) bezig met Tourforlife.  

Een 8 daagse fietstocht van Italië naar Nederland om 

geld in te zamelen voor het Daniel den Hoed fonds. Die 

financiert kankeronderzoek in het Erasmus.  

Ik vertroetel mijn 8 fietsers(samen met nog 3 begelei-

ders) zodat de fietsers zich kunnen concentreren op fiet-

sen. 1300 km en 19000 hoogte meters klimmen.  

Hiervoor kunnen we gesponsord worden https://

www.tourforlife.nl/elza-burg-van-oord-6 

 Of scan de QR code hiernaast 

 

 

 

De kangoeroes beginnen daarom pas als ik weer terug ben,  dus op 11 september.  

De kangoeroes, die het vorige seizoen afgesloten hebben met een feest training. Touwtrek-

ken tegen de ouders en pannenkoeken eten. Ze vonden het super leuk. En wij om te doen. 

En een bedankje voor alle pannenkoekenbakkers. 

De laatste 3 trainingen hadden we ook de familie Barreveld om de oudste kinderen vast 

kennis te laten maken met korfbal.  Wie weet wie er doorstroomt naar de F'jes. 

Tot ziens bij de kangoeroes! 

 

Groeten Danny en Elza 



Clubblad OZC   8 

 

Dames: Liona, Melat, Zoë M, Brechtje, Kumsal, Nina 

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Marcos, Janhilio, Mees, David, Lorenzo 

Coach: Khianna, Nikki 

Dames: Liona, Melat, Zoë M, Brechtje, Kumsal, Nina 

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Marcos, Janhilio, Mees, David, Lorenzo 

Coach: Bennie, Kelly 

Wedstrijden: 
  
28 aug  10:00u   Meervogels F1  - OZC F1 
04 sept  09:00u   OZC F1  -  Reeuwijk F1 
 
 

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

Wedstrijden: 
  
28 aug  10:30u   HKV/Ons Eibernest F2  - OZC F2 
04 sept  09:00u   OZC F2  -  Thor F1 
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Heren: Umeyr, Hayden, Ilayhan, Davy 

Dames: Deylucia, Tess, Zoe, Ilza, Chelsea, Beray, Lhou, Sarah, Nahailey 

Coach: Lotte, Sanne 

Heren: Umeyr, Hayden, Ilayhan, Davy 

Dames: Deylucia, Tess, Zoë, Ilza, Chelsea, Beray, Lhou, Sarah, Nahailey 

Coach: Berat, Bernice, Mayra  

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

Wedstrijden: 
  
28 aug  10:30u   HKV/Ons Eibernest E1  - OZC E1 
04 sept  10:00u   OZC E1  -  Triade E1 
 
 

Wedstrijden: 
  
28 aug  09:30u   HKV/Ons Eibernest E3 - OZC E2 
04 sept  09:30u   OZC E2  -  Ijsselvogels E2 
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Wedstrijden: 
 
28 aug  12:00u  Meervogels D1  - OZC D1  
04 sept  10:00u  OZC D1  - Vitesse(b) D1 
 

Heren: Thomas, Aiden, Mike. Ricardo, Kick, Noah, Ashyloh 

Dames: Ninon, Sevdanur, Elin, Shivani, Shade, Micah, Fenna, Kayleigh, Noemie, Defnenaz, 

Nidalia, Azra, Joy 

Coach: Frank, Rinse, Erik 

Ondersteuning: Sara 

Heren: Thomas, Aiden, Mike. Ricardo, Kick, Noah, Ashyloh 

Dames: Ninon, Sevdanur, Elin, Shivani, Shade, Micah, Fenna, Kayleigh, Noemie, Defnenaz,  

Nidalia, Azra, Joy 

Coach: Kevin, Dwight 

Ondersteuning: Daphne 

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

De teams wie waar speelt voor de oefenwedstrijden wordt gecommuniceerd via de 

groepsapp van de teams. 

Wedstrijden: 
 
28 aug  10:15u  Triade D1  - OZC D2  
04 sept  10:30u  OZC D2 - Twist D2 
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Heren: Sinan, Rodi, Liam 

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

Coach: Troy, Hester  

Wedstrijden: 
 
28 aug  12:00u  Meervogels C1  - OZC C1 
04 sept  11:00u  OZC C1  - KCC C2 
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Heren: Curtis, Max, Berat, Milan 

Dames: Sanne, Mayra, Bernice, Kyshaina, Merel 

Coach: Winni, Dennis 

Wedstrijden: 
 
28 aug  11:30u   Triade B1  - OZC B1 
04 sept  12:00u  OZC B1  - HKV/Ons Eibernest B1 
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Heren: Rinse, Felix, Jaimy, Erik 

Dames: Yaelle. Talitha, Yarah, Nikki, Khianna, Ginny 

Coach: Jordi, Tirza 

Wedstrijden: 
 
28 aug  11:00u  KIOS A3  - OZC A1 
31 aug  19:30u  DSO A2  - OZC A1 
04 sept  11:00u  OZC A1  - Triade A2 
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Heren: Troy, Mitchell G, Michael, Boyd, Chris, Thijs, Mitchel T, Frank, Jay 

Dames: Joyce, Tamara, Daphne, Isabel, Eva, Lutshainsy, Elena, Nyssa 

Coach: Mark, Melina 

Heren: Troy, Mitchell G, Michael, Boyd, Chris, Thijs, Mitchel T, Frank, Jay 

Dames: Joyce, Tamara, Daphne, Isabel, Eva, Lutshainsy, Elena, Nyssa 

Coach: Mark, Melina 

Wedstrijden: 
 
 
28 aug  15:30u  Madjoe 1  - OZC 1 
31 aug  20:45u  DSO 1  - OZC 1 
04 sept  Driekamp OZC/Badhoeverdorp/KV Ready 60  
 
13:30u OZC 1 - Badhoeverdorp 1 
14:30u KV Ready 1 - Badhoeverdorp 1 
15:30u KV Ready 1 - OZC 1 

Wedstrijden: 
 
28 aug  14:00u  Madjoe 2  - OZC 2  
04 sept  Driekamp OZC/Badhoeverdorp/KV Ready 60 
 
13:30u OZC 2 - Badhoeverdorp 2 
14:30u Badhoeverdorp 2- KV Ready 2 
15:30u KV Ready 2 - OZC 2 
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Heren: Chaminda, Kevin S, Bennie, Timo, Dwight, Kevin L 

Dames: Karina, Michelle, Suzanne, Iris, Eline 

Coach:  

 

Heren: Lucino, Luuk, Davey, Hamaad, Jordi, 

Dames: Charlotte, Shelby, Rachel, Lisa, Romy, Hester 

Coach: Eric 

Wedstrijden: 
 
 
28 aug  15:45u  DES 6  - OZC 4 
04 sept  13:00u  OZC 4  - Korbis 4 

Wedstrijden: 
 
04 sept  15:00u  ONDO 7  - OZC 3 
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Bericht van de Kantinecommissie: 
 

Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op petflessen ingevoerd. Omdat OZC als 
sportlocatie ook water en frisdranken in plastic flessen verkoopt, heeft dit ook 
voor ons impact.  
 

 
 
 
 
Dit veranderd er voor OZC: 
− Er komt €0,15 statiegeld 

op kleine petflessen van 
frisdranken en waters; 

− Er komen 2 donatiebak-
ken op het terrein van 
OZC te staan; 

− Met het opgeleverde sta-
tiegeld gaat OZC geld 
inzamelen voor OZC 
Paaskamp; 

 
 
 
 
 
 

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

MAAR IN DE DONATIEBAKKEN. 
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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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Cleyo skin experts Rotterdam is een schoonheidssalon waar je terecht kan voor gezichtsbehandelingen, 
massages en harsen. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van uw huid bij huidproblemen. Ook 

kunt u bij ons terecht voor anti-aging behandelingen, acne en het verminderen van littekens. 
Daarnaast kunt u ook een behandeling bij ons boeken ter ontspanning, zoals een heerlijke massage van 
een half uur tot aan een uur. Ten slotte is het mogelijk om bij Cleyo skin experts Rotterdam uw volledi-

ge lichaam haar vrij te maken door middel van harsen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van twee 
soorten hars methoden voor elk soort lichaamshaar op ieder lichaamsdeel, zoals de bikinilijn, de brazi-

lian wax, het gezicht etc.  
 

 
Burg van Slijpelaan 29 3077AC Rotterdam 06 24119161  

rotterdam@cleyo.nl 
 

 
Wij behandelen enkel dames. 

https://www.facebook.com/zaynskincare/
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl 

www.horenzon.nl  
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OZC een sterk team naar de toekomst 

Ondanks dat Corona een grote impact heeft gehad en nog heeft voor de vereniging stelt 

deze situatie ons in de gelegenheid om een nieuwe start te maken en dwingt ons te kijken 

naar de toekomst. En de volgende punten geven ons de mogelijkheden. 

− Nieuwe velden 

− Nieuwe verlichting op wedstrijd niveau 

− Innovatie en investering met als doel verlagen van de kosten  

− Grot onderhoud aan de kantine 

− Ondernemerschap voor extra inkomsten 

− Clubkadercoach traject (kwaliteit Trainers) 

− Optimaal aantal trainers, coaches en begeleiders 

− Ledenbehoud 

− Leden werving 

 

Wat zijn onze doelen voor 2030: 

− 1e selectie in de 1e klasse, 2e selectie in de reserve 1e klasse 

− 2 senioren wedstrijdkorfbal, 2 senioren teams in het breedte korfbal. 

− 1e jeugd teams minimaal 1e klasse, en minimaal 3 jeugdteams vanaf de D, 6 teams 

voor de E en F 

− Midweek en recreanten team(s) 

− Voldoende sponsorinkomsten 

− Financiële onafhankelijkheid. 

 

Heb je ideeën over hoe we dit kunnen bereiken, laat gerust van je horen, misschien is jou 

idee wel HET idee om onze doelen te bereiken. 
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Over een aantal weken begint de nieuwe competitie en wat zeker is dat we spelen op nieu-

we velden met de nieuwe veldmaten. Op onze socials houden we natuurlijk de voortgang 

van de werkzaamheden bij en de verwachting is dat we de voorbereiding hierop kunnen 

starten. 

 

Met veel bombarie is ook geopperd over het restant van het project waarbij verduurzaming 

hoog op de agenda staat. Een aantal vragen en een kort antwoord.  

Gaat het nog door?, Ja.  

Waar wachten we op?, o.a. gelden uit subsidies en fondsen.  

Kan dat niet sneller?, Wat ons betreft wel, maar helaas hebben we daar geen invloed op. 

 

We hebben als bestuur ervoor gekozen om eerst alle gelden binnen te hebben (dus de finan-

ciering helemaal rond) alvorens dit uit te geven. Het principe van je kan geen geld uitgeven 

als je dit niet in je zak hebt passen hierbij toe   

We kunnen melden dat de BOSA binnen is en toezegging vanuit de klimaatfonds voor het 

installeren van PV-panelen. Overigens hebben we goede hoop dat deze maand (augustus) 

meer duidelijk is en dat we kunnen starten met de uitvoering. 
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Afgelopen Zomer zijn, zoals iedereen wel zal weten, onze velden vervangen 

Hier een kort overzicht hoe het was en hoe het nu is en hoe dat tot stand is gekomen. 

<== Dit was hoe het was voor we de zomerstop 

ingingen 

Men was in de eerste 

week al erg druk 

bezig met het oude 

veld eruit te halen 

==> 

 

<== Na een paar dagen was 

het hele veld eruit en kon de 

ondergrond rusten, na een aan-

tal weken zou men pas weer 

gaan starten  

 

In week 31 is men weer gestart met het aanleggen van het nieu-

we veld, het ziet er nu al fris uit ==> 

En dit is het resultaat geworden, ziet het er niet strak uit, hopen 

op vele succesen op deze mooie velden  
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Ben 

Colin 

Dwight 

Erwin 

Kevin M 

Kevin V 

Uitslagen 
 
Programma 
  
  

Hallo. 

 

Zoals de meeste van jullie weten heeft Ozc sinds 2017 ook een dartteam.  

Na twee keer achtereen gepromoveerd te zijn mochten wij afgelopen seizoen aantreden in de eredivisie. 

Helaas kwam ook het dart seizoen ten einde door die vervelende corona crisis. Na maanden afwachten 

kwam het verlossende woord dat de competitie in september weer van start zou gaan. Met de nodige 

protocollen en aanpassingen van de ruimte waren we al druk aan het voorbereiden. Jammer genoeg 

waren in de tussentijd Bennie, Johan en Remco gestopt met competitie darten. Wij willen deze drie 

hier ook nog even bedanken voor hun inzet! Met de overgebleven 6 darters waren wij klaar voor het 

nieuwe seizoen. Totdat deze week het nieuws naar buiten kwam dat het nieuwe seizoen is uitgesteld tot 

januari 2021. We zijn zwaar teleurgesteld uiteraard, maar trainen hard door om hopelijk in januari 

sterk aan de oche te verschijnen.  

 

Mocht je ons willen volgen komend seizoen en eventuele updates niet wil missen, kan dit op de Face-

book pagina en via Instagram. 

 

Darters: 

Ben Schipper 

Colin Kamen 

Dwight van Keeren 

Erwin Verweij 

Kevin Maaskant 

Kevin Verhoef 
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Hallo, 
 
Via deze introductie wil ik de vertrouwenspersoon (VTP) 
voor korfbalvereniging OZC aan jullie voorstellen en daarbij 
enige uitleg geven omtrent het hoe, wat, waarom. 
Ik ben Cees IJzelenberg, getrouwd, vader, schoonvader, 
opa, baasje en al meer dan 50 jaar korfballiefhebber. 
 

Iedere sporter, zo ook een korfballer, heeft recht op een 
veilige omgeving voor de uitoefening van haar of zijn sport. 
OZC wil daarom ongewenst gedrag, wat een veilige omge-
ving in de weg staat, voorkomen en desnoods bestrijden. 
Het uitgangspunt is dan ook dat ongewenst gedrag niet 
wordt getolereerd. 
 
Het doel van het vertrouwenswerk is dan ook: 
Het bijdragen aan een positieve sportomgeving, in dit geval bij OZC, waarin sporters, 
korfballers, optimaal kunnen functioneren, presteren, genieten, plezier hebben en zich veilig 
voelen. 
 
Ongewenst gedrag, wat is dat? Feitelijk maak je dat zelf uit. 
Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste mensen normaal, maar af en toe 
gaat er iets mis. Het kan zijn dat de pleger zich helemaal niet bewust is dat haar of zijn 
gedrag als ongewenst wordt ervaren. Er overpraten kan dan al helpen, maar soms is dat 
te moeilijk of trekt iemand er zich niets van aan. 
 
Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn: 
Dubbelzinnige, uitdagende, vernederende, seksistische, racistische grappen en/of opmerkin-
gen. Handtastelijkheden met een seksuele bijbedoeling horen ook tot ongewenst gedrag, net 
als pesterijen, discriminatie en vormen van agressie, zowel fysiek als psychisch.  
 
Wat kun je doen?  Praat erover !! 
Je wilt ongetwijfeld dat het ongewenste gedrag zo snel mogelijk ophoudt. Het is belangrijk 
om er met iemand over te praten die je vertrouwt. Een vriend, vriendin, teamgenoot, 
noem het maar op. Maar ook dus de vertrouwenspersoon. Dit is best moeilijk omdat: je 
misschien denkt dat de schuld bij jezelf ligt, je je onveilig voelt, je schaamt of je bent bang 
om erover te praten door welke reden dan ook. 
 
Wat moet je zeker niet doen: 
Blijf niet met je probleem rondlopen, ga er niet van uit dat je schuldig bent en ga er hele-
maal niet vanuit dat het vanzelf wel overgaat. Ongewenst gedrag wordt alleen maar erger 
als je het geen halt toeroept. Ga er nooit vanuit dat er niets aan te doen valt. De ervaring 
leert dat aanpakken werkt. 
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Wat kan de VTP voor je doen? 
Om de “privacy” te waarborgen heeft OZC, in overleg, mij gevraagd als vertrouwensper-
soon voor de vereniging te functioneren en ik heb deze taak geaccepteerd. 
Ik bied een luisterend oor, kan advies geven, je begeleiden en/of doorverwijzen. Samen kun-
nen we mogelijkheden bespreken die kunnen bijdragen naar een mogelijke oplossing. Let 
wel: De VTP zal het probleem c.q. voorval niet oplossen. Hij zal hulp bieden bij het inschake-
len van b.v. een bemiddelaar, benaderen van een gespecialiseerde instantie, ondersteunen bij 
het indienen van een klacht en/of aangifte.  
Maar !! Al dit alles gaat in overleg met jou en er zal niets gebeuren zonder jou toestem-
ming. Wil je b.v. alleen praten dan kan dat uiteraard ook. 
En !! Alles wat je met de VTP bespreekt is strikt vertrouwelijk. De VTP heeft de “plicht” tot 
geheimhouding. 
 
Taken en bevoegdheden VTP 
Luisteren naar en opvangen, begeleiden van “slachtoffers”. 
Het adviseren, voorlichten en informeren van “slachtoffers”. 
Het analyseren van voorvallen. 
Gesprekken voeren. 
Externe deskundigen/vertrouwenspersonen raadplegen met inachtneming van de geheim-
houdingsplicht. 
Bestuur of commissies (on)gevraagd advies geven met inachtneming van de geheimhou-
dingsplicht. 
Doorverwijzen. 
 
Wat moet je verder nog weten ? 
Als een zaak uit de hand loopt en door deze omstandigheden voor het gerecht komt, vervalt 
mijn geheimhoudingsplicht. 
Ik ben getraind en gecertificeerd en zal elke relevante en noodzakelijke training blijven vol-
gen. 
Ik kan en zal jouw situatie niet voor je oplossen, maar kan en zal jou wel een luisterend oor 
bieden, steunen en zo goed als mogelijk begeleiden en adviseren. 
 
En dan nog als laatste !!  Hoe mij te bereiken?? 
Spreek mij aan als je dat uitkomt, als je het wilt of als je het durft. 
 
Zo niet, bel me dan gerust:   0628958053 
 
Met vriendelijke groet, jouw vertrouwenspersoon. 
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https://www.wapenvandegenkamp.nl/
https://www.wapenvandegenkamp.nl/
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Heb je zelf een leuke mop. 

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



Clubblad OZC   28 

 

− 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 prsponsor@ozc-rotterdam.nl; 

− 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.  

19 Aug: Start 1e training selectie 

26 Aug: Start 1e training jeugd + overige senioren  

04 Sep: Grand Opening Veld en tekenen van Hoofdsponsor  

11 Sep: Start Competitie  
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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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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.  

mailto:advdbiezen@gmail.com
mailto: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 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.   

mailto:advdbiezen@gmail.com
mailto:advdbiezen@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 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 
 
 
  


