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Start Grote Clubactie loten verkoop
Bestuursvergadering in de OKV kantine
Kienen
Klaverjassen
Priktoernooi en aansluitend ’n duofeest
Algemene jaarvergadering

Maandag 10 september 2018
Om op de woorden van Ton in te haken we zijn weer begonnen.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld bij zowel de jeugd als bij de
senioren dit met wisselend resultaat.
OKV 1 en 2 wisten de punten thuis te houden door Helios met lege handen terug naar Castricum te
sturen.
Het 3e kon het goede begin tegen ZKC 2 (rust 6-6) geen vervolg geven en verloren de wedstrijd
uiteindelijk met 10-13. Maar met de getoonde inzet en strijdlust komen ook hier de punten nog wel.
Helaas hebben we alle goede bedoelingen ten spijt ook een vervelende beslissing moeten nemen, nl. om
voor de zaalcompetitie één senioren team minder in te schrijven 6 teams i.p.v. 7.
Het is voor onze wedstrijdsecretaris niet te doen om elke week weer alle afzeggingen op te vullen.
Het bovengenoemde zal ook interne wijzigingen geven in de overgebleven teams omdat de spelers(sters)
van dit team nu eenmaal ook moeten kunnen korfballen.
Denk allen nog even om de ledenvergadering op 10 oktober waar we veel leden hopen te zien om mee te
praten c.q. denken over het wel en wee van OKV.
Tenslotte willen we nog even aangeven dat er in de diverse commissies nieuw bloed van harte welkom is.
Groet Dirk

-2Korfbalvereniging O.K.V. Oostzaan

Uitnodiging Jaarvergadering OKV
Woensdag 10 oktober 2018 aanvang 20.00 uur in de Kakel
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 11 oktober 2017
3. Verkiezing:
Ton van Ingen,
voorzitter, aftredend 2019 en herkiesbaar
Bert Riem,
secretaris, aftredend 2019 en herkiesbaar
Lilian Bongaerts,
penningmeester, aftredend 2019 en herkiesbaar
Dirk Kok,
bestuurslid, aftredend 2019 en herkiesbaar
Yvonne Langenberg bestuurslid, aftredend 2019 en herkiesbaar
Guda Buijs, bestuurslid, aftredend 2020 en herkiesbaar
Edwin Wals, bestuurslid, aftredend 2019 en herkiesbaar
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarverslagen
a. Bestuur seizoen 2017-2018
b. Overige commissies
6. Financiën
a. Winst en verliesrekening 2017-2018 en balans 2017-2018
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Verkiezing leden kascontrolecommissie
6. Begroting seizoen 2018-2019
7. Voorstellen en mededelingen bestuur
a. Jubilarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting
Een half uur voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage in de Kakel.
Indien u verhinderd bent om deze vergadering bij te wonen, geef dan een berichtje aan de secretaris .
(0638929830) of secretaris@okv-korfbal.nl)
Namens het bestuur,
Bert Riem, secretaris
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UITSLAGEN
ZAANKANTERCUP
OKV 1 – ZKC’31 1
Zaandam Zuid 1 – OKV 1

10-16
15-11

8–9
OKV 1
OKV 2
OKV 3
OKV 4
OKV 5
OKV 6
OKV 7

18-16
9-5
10-13
17-11
8-10
7-10
6-3

SEPTEMBER
- Helios 1
- Helios 2
- ZKC’31 2
- Refleks 5
- Celeritas 1
- KZ/Thermo4U 8
- WWSV 2

OEFENWEDSTRIJDEN
OKV 2 - ZKC’31 2
9-12
HBC 1 – OKV 2
9-16

WIJZIGINGEN IN DE KLASSE……..
R 4C
VERVALLEN Phoenix 4
TOEVOEGEN Sporting Trigon 5
S-228 Furore 3 wordt Furore 4

Leiden

PROGRAMMA
ZONDAG 16 SEPTEMBER
Aurora 1
- OKV 1
BEP 4
- OKV 2
Swift 3
- OKV 3
HKV Ons Eibernest 5 – OKV 4
HBC 2
- OKV 5
Furore 4
- OKV 6
Zaandam Zuid 3 – OKV 7

aanvang
14.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.30 uur

vertrek
12.45 uur
10.15 uur
10.30 uur
11.15 uur
11.50 uur
12.00 uur
10.45 uur

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

aanwezig
13.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

vertrek

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

ZONDAG 23 SEPTEMBER
OKV 1
OKV 2
OKV 3
OKV 4
Apollo 3
Purmer 3
Purmer 5

-

LET OP 4e ingelast !!
aanvang
Zaandam Zuid 1
14.30 uur
Groen Geel 4
13.00 uur
Blauw Wit(A) 5
11.30 uur
Sporting Trigon 5
11.30 uur
OKV 5
11.30 uur
OKV 6
13.00 uur
OKV 7
10.00 uur

aanwezig

10.30 uur
12.00 uur
9.00 uur

ZONDAG 30 SEPTEMBER
OKV
OKV
OKV
OKV
OKV
OKV
OKV

1
2
3
4
5
6
7

-

DKV Victoria 1
DKV Victoria 2
Alo 2
AW DTV 4
Apollo 3
Purmer 3
Purmer 5

aanvang
14.30 uur
13.00 uur
11.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
10.00 uur

aanwezig
13.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur

vertrek

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

aanvang
14.30 uur
13.00 uur
12.30 uur
11.00 uur
14.30 uur
11.30 uur
11.00 uur

aanwezig

vertrek
12.45 uur
11.45 uur
11.30 uur
10.00 uur
13.20 uur
10.35 uur
10.05 uur

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
GRAS !

ZONDAG 7 OKTOBER
Furore 1
Furore 2
ZKV(Za) 3
ZKV(Za) 4
Celeritas 1
KZ/Thermo4U
WWSV 2

- OKV 1
- OKV 2
- OKV 3
- OKV 4
- OKV 5
8 – OKV 6
- OKV 7

Vervolg programma volgende bladzijde ----→

ZATERDAG 13 OKTOBER
DSO(A) 1

- OKV 1

-4 aanvang
15.30 uur

aanwezig

vertrek
13.45 uur

veld
KG

aanvang

aanwezig

vertrek

veld

11.30 uur
10.30 uur

KG
KG

ZONDAG 14 OKTOBER
OKV 1 speelt op zaterdag
Sporting West 2 – OKV 2
Sporting West 3 – OKV 3
OKV 4
VRIJ
OKV 5
- HBC 2
OKV 6
- Furore 4
OKV 7
- Zaandam Zuid 3

13.00 uur
11.30 uur
13.00 uur
11.30 uur
10.00 uur

12.30 uur
11.00 uur
9.30 uur

TRAININGS/WEDSTRIJDMATERIAAL

KG
KG
KG

!!!!!

Ik schrijf dit omdat er niet zuinig wordt om gegaan met het dure materiaal, we zijn het seizoen begonnen
dat het netjes lag, nu ligt alles weer door elkaar en hierdoor kan het stuk gaan.
Als team na de training en de laatste wedstrijden alles zo opruimen……………….
De trainers/sters na afloop van de training graag even meehelpen bij de jeugd.
In de container is ’n vaste stelling waar de kunststof korven boven op geplaatst moet worden.
- De plank daaronder de wedstrijdpalen van 3 ½ meter.
- De midden plank de wedstrijdpalen van 3 meter.
- De onderste plank de wedstrijdpalen van 2 ½ meter en de meter verlengstukken ook op deze plank.
RIJDENDE MATERIAAL KAR ……
Op de materiaal kar alleen het trainingsmateriaal…
- Bovenop de kunststof korven
- hieronder de trainingspalen 3 ½ meter
- in het midden de 3 meter palen
- daaronder de 2 ½ meter palen.
- grote platen op deze kar.
- kleine platen opruimen op de speciale kar ( 8 stuks)
GEEN TUSSENSTUKKEN OP DEZE KAR LATEN, DEZE MOETEN WEER
OPGERUIMD WORDEN IN DE STELLING.
DEKSELS OP DE PUTTEN…..
Na de wedstrijden/trainingen moet na het opruimen van de palen de
dekseltjes terug geplaats worden om te voorkomen dat de putten
vollopen met zand.
Als de put vol is met zand kan de paal niet geplaatst worden!
PIONNEN………..
De pionnen opruimen in de speciale pionnenbak.
BALLEN…….
In het ballenhok is ook ‘n stelling waar de ballen opgeruimd kunnen worden
Links de K4 en K3 ballen en rechts de K5 ballen
NIET OP DE GROND LATEN LIGGEN DAT IS HEEL SLECHT VOOR DE BALLEN!!!
Bert en Wim

NIET ZO !!!
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ROUTEBESCHRIJVINGEN NAAR DE SPORTVELDEN SENIOREN EN JEUGD

Aurora V.d.Aartsportpark Vergierdeweg 265c 2026 BJ Haarlem Tel: 023-5371133
Kunstgras
Route: Vanuit Velsertunnel:A 208 afslag Spaarndam/Haarlem Noord,linksaf onder viaduct door (Vondelweg) na
Daewoo-garage 1e weg links Vergierdeweg, 1e oprit links is parkeergelegenheid. Vanuit Amsterdam: einde
Amsterdamse Vaart rechtsaf, na spoorwegviaduct links en over de brug gelijk rechts Spaarndamseweg op, 3e weg
rechts Vergierdeweg, 1e oprit links is parkeergelegenheid. Vanuit Utrecht: A2/A9 Rottepolderplein afslag Haarlem,
einde Amsterdamse Vaart rechts af. Zie verder route Amsterdam.
BEP Flevostraat 50 1442 PZ Purmerend Tel: 0299-429726
Kunstgras Geen noppen toegestaan!!!
Route: Vanuit richting Zaandam/Amsterdam: via Rijksweg A7 naar Purmerend. Afslag 6 "Purmerend-Noord", einde
afrit richting Purmerend-Noord (N244), 2e stoplicht rechtsaf, Nieuwe Gouw, 1e weg rechts, Flevostraat. Na 1 km links
de ingang van het BEP-terrein. Parkeergelegenheid is voor de ingang aanwezig.
Swift Plantage Parklaan 1018 ST Amsterdam Tel: 020-6250052
Kunstgras Het is verboden te spelen met schoenen met stalen en/of afschroefbare noppen.
Route: Via Ringweg Amsterdam ( A 10), afslag Centrum/Artis ( S116). Na de IJ-tunnel links voorsorteren en bij de
verkeerslichten linksaf. Over de brug ligt rechts het terrein.
LET OP: in dit gedeelte van de stad is de hele week betaald parkeren ingesteld.
HKV/Ons Eibernest Steenwijklaan 16 2541 RL ’s-Gravenhage Tel: 070-3292927
Kunstgras Op het kunstgras mag uitsluitend worden gespeeld met schoeisel zonder noppen of met lage
noppen. Afschroefbare noppen en/of metalen noppen zijn verboden.
Route: vanaf de site van HKV/Ons Eibernest…………
- Volg de A4 richting Den Haag-Zuid, Hoek van Holland
- Neem afslag 12 naar de N211 (N222), richting Den Haag-Zuid, Wateringen, Naaldwijk, Hoek van Holland
- Blijf N211 volgen richting Den Haag-Zuid en sla rechtaf bij stoplichten richting Den Haag-Centrum
- Volg Erasmusweg 2,2 km en sla linksaf naar Leyweg-Volg Leyweg 230 m en sla rechtsaf naar Steenwijklaan
- Volg Steenwijklaan 110 m sla voor de sporthal rechtsaf parkeerterrein op.
HBC Spoorsingel 82 1946 AG Beverwijk Tel: 0251-238841
Kunstgras
Route: Vanaf Haarlem/Amstelveen: via de Velsertunnel (HOUDT REKENING MET FILES ZWARTE MARKT) afslag
Beverwijk/Heemskerk. Bij verkeerslichten linksaf de Meubelboulevard op. Bij de verkeerslichten linksaf het viaduct
onderdoor en dan bij de verkeerslichten rechtsaf. Na het tweede verkeerslicht linksaf, gelijk na het fietspad weer
linksaf, zie parkeerplaats(zie P.S.) Vanaf Alkmaar/Zaanstad: afslag Heemskerk. Bij de verkeerslichten linksaf,
volgende stoplicht weer links af, dan bij rotonde rechtdoor, bij verkeerslichten linksaf, aan het eind rechtsaf met de
bocht mee en dan 1e straat rechtsaf en direct na het fietspad linksaf, zie parkeerplaats. P.S. I.V.M. FILES VOOR DE
VELSERTUNNEL KAN EROOK VIA DE WIJCKERTUNNEL GEREDEN WORDEN, VOLG DAN BIJ AFSLAG HEEMSKERK DE
ROUTE VANAF ALKMAAR/ZAANSTAD
FURORE Sportpark De Zoom Jaap Bootpad 2 1567 DA Assendelft Tel: 075 6210968
Kunstgras
Vanaf A8, komend uit de richting Amsterdam / Hoorn / Purmerend. Volg de A8 richting Alkmaar/Zaanstad, neem aan
het einde van de A8 de afslag links ( nr. 4 Zaanstad/Assendelft). Deze weg (S154 Noorderveenweg) rechtdoor blijven
volgen. Na de 2e rotonde, waar de weg naar rechts afbuigt, schuin naar links het sportpark oprijden. De weg volgen
tot eerst parkeerplaats links. Rechter gebouw is het nieuwe clubhuis van KV Furore
Zaandam Zuid Sportpark Poelenburg Poelenburg 460 1504 NW Zaandam Tel: 075-6355168
Kunstgras
Route: Vanuit Amsterdam: Coentunnel of Zeeburgtunnel, afslag Zaandam-Zuid, bij verkeerslichten rechts. Bij 2e
verkeerslicht links. De weg volgen op de dijk rechts af sportpark op.
Apollo Sportpark De Vork Middenweg 1703 BX Heerhugowaard Tel: 072-5712532
Kunstgras
Route: Vanuit A'dam/Haarlem/Zaanstreek: A9 richting Alkmaar, borden Leeuwarden/Heerhugowaard bij rotonde
Kooimeer volgen. Ringweg volgen, na het passeren van tuincentrum Intratuin rechts en een BP-tankstation gaat u
rechts bij het e.v. stoplicht. Hierna rijdt u rechtdoor tot de rotonde. Hier gaat u linksaf (richting Heerhugowaard
Noord) en direct na het spoor links. Aan het eind van de weg rechts ligt het veld.
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Purmer Sportpark Heemstee Heemstee 65 1446 ES Purmerend Tel: 0299-647837
Kunstgras
Route: A7 Purmerend-Noord, afslag Industrieterrein De Baanstee. Bij de eerste T-splitsing rechtsaf weg volgen; bij
volgende T-splitsing rechstaf, na de bocht rechts het parkeerterrein op.
Stormvogels Sportpark De Koog Niesvenstraat 14 1911 VA Uitgeest Tel: 0251-313883
Kunstgras
Route: Geesterweg voor station Uitgeest inslaan, 1e weg links, 1e weg rechts en 1e weg links (Niesvenstraat)
ZKV Sportpark Hoornseveld Sportlaan 1 1508 DZ Zaandam Tel: 075-6176521
Kunstgras.
Route: Richting ziekenhuis ZMC , na benzinestation links, onmiddellijk weer rechts (U-bocht), onder weg door, grote
parkeerplaats, 1e opgang.
Groen Geel Sportpark Trickelsoord Koningsvarenstraat 1531 SK Wormer Tel: 075-6423868
Kunstgras
Route: Vanaf Amsterdam: Coentunnelweg (A8) afrijden, aan het einde rechtsaf (N246) Bij tweede stoplicht rechtsaf
richting Wormer, vervolgen, de Prins Clausbrug over. Bij rotonde linksaf (Zandweg) en direct weer links (Florastraat),
tweede weg links (Wollegrasstraat) einde weg rechts en meteen links ligt de parkeerplaats.
KZ /Thermo4U Sportpark De Koog Wezelstraat 5 1541 LZ Koog aan de Zaan Tel: 075-6289200
Kunstgras
Route: Coentunnelweg (A8), afslag Zaandijk-West, rechtsaf, bij stoplicht rechtsaf, 1e weg rechts (voor
spoorwegovergang), daarna weer 1e weg rechts.
DKV Victoria Sportpark De Diemen Sportlaan 5 1111 PX Diemen Tel: 020-6991952
Kunstgras
Route: Vanaf Amersfoort/Hilversum A1, afslag Diemen, einde van de afrit links, onder viaduct door, weg volgen langs
het tankstation. Bij verkeerslichten rechts en vervolgens weer rechts (Sportlaan) Ringweg Amsterdam, afslag
Diemen/Watergraafsmeer(S113),Tramlijn 9 volgen. Na spoorwegviaduct tweede afslag links (Sportlaan).
ZKC '31 Sportcomplex Jagersveld Dr HG Scholtenstraat 1508 EB Zaandam Tel: 075-6173186
Kunstgras :Het is verboden te spelen op schoenen met noppen.
Route: Vanuit Amsterdam 2e afslag Zaandam, kwart rotonde, na 2e viaduct rechts, t.o. garage Hellingman.

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden (en anderen die betrokken zijn bij OKV),
Zoals iedereen weet, kan de kantine van de vereniging niet draaien zonder de invulling van de
kantinediensten tijdens wedstrijddagen, trainingsavonden en activiteiten. Er zijn al vele vrijwilligers actief
op allerlei vaste momenten, maar daarnaast is er ook altijd een rooster waar diensten op naam worden
ingedeeld. Dit jaar willen we deze indeling op een andere manier gaan doen, nl. door je te vragen
jezelf in te delen voor de kantinediensten en zelf de datum en tijd te kiezen. Hiermee geven we de
mogelijkheid om een zo passend mogelijke kantinedienst te kiezen én het scheelt tijd bij het indelen.
Doormiddel van een meegestuurde link krijg je toegang tot het rooster en kun je jezelf aanmelden. Het
is de bedoeling dat iedereen van de A-jeugd en de senioren zich minimaal voor één kantinedienst
aanmeldt voor 10 september a.s. Wie zich niet heeft aangemeld, wordt ingedeeld en als er diensten
overblijven worden die ook 'ingevuld' door ons. Er is ook een mogelijkheid je extra aan te melden voor de
reservelijst. Daarvoor kun je dan gebeld worden. Ouders/verzorgers van jeugdleden vragen we om OKV
te helpen door zich ook vrijwillig aan te melden via de link.
Let op:
Als je spelend lid bent, kun je je natuurlijk alleen aanmelden voor de kantinediensten buiten de
wedstrijdtijden om; raadpleeg dus goed het wedstrijdschema van het team waar je in speelt. We hopen
dat iedereen meewerkt aan deze pilot en dat we er met elkaar voor zorgen dat zo veel mogelijk diensten
zijn ingevuld. Voor elke dienst zijn 2 à 3 personen nodig.
Heb je vragen, mail of bel kantine@okv-korfbal.nl
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking !
De link wordt apart per mail verstuurd.
Marjo Horn

tel.nr.06-51153650

Hier had u
advertentie
kunnen staan
Het clubblad komt uit in
Oostzaan en is ook te zien
op internet

En dat voor de zelfde prijs
Interesse?
Neem contact op met de
sponsor commissie
Paula kok
Tel 075-6843085

DE JARIGEN ….SEPTEMBER
Rick Vlastuin
Bert Stam
Wim de Graaf
Karel Brouwer
Kees Schaft
Klara Schaft
Guda Tijmes
Trijnie Witbaard

11
17
18
19
21
24
27
28

’n fijne dag toegewenst
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INZAMELING FRITUURVET BIJ OKV: EXTRA GELD VOOR DE JEUGDKAS

Bij OKV staat ’n gele container daar kunt u het gebruikte
frituurvet in avonduren en in het weekend doen, maar ook bij de fam. de
Graaf Zuideinde 73!!!!!
Naast de garagedeur kan het neergezet worden!
Wel in de originele verpakking of plastic fles!
Iedereen die OKV en het milieu een warm hart toedraagt, kan de vereniging
steunen onder het motto: Frituurvet inzamelen, vet voor de club!

Het ingeleverde vet in 2017 heeft € 84.00 opgebracht. € 8.00 meer dan in 2016.
Hartelijk dank hiervoor! Het moet uiteraard meer worden !!!!! Dus gooi niet het vet in de
gootsteen, maar lever dit in!!!!

******************************************************************************
CLUBSPAREN bij AVIA

OKV is ingeschreven bij AVIA voor het AVIA CLUBSPAREN.
Tankt u regelmatig bij AVIA en gunt u uw spaarpunten aan OKV vraag
dan een AVIA clubpas aan bij onderstaand email adres. Zodra uw
aanvraag binnen is zal Paula Kok contact met u opnemen. Spaart u al
AVIA punten dan kunt u deze punten overzetten op uw clubpas.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op: www.avia.nl/clubsparen.
Het email adres voor het aanvragen van uw clubpas is: paulakok52@gmail.com
U kunt sparen bij alle AVIA tankstations in Nederland.

******************************************************************************

STATIEGELD FLESSEN VOOR DE JEUGD.
Bij de kantine staat een grijze container.
In deze container kan iedereen statiegeld flessen gooien.
Deze leveren we in en het geld van het statiegeld
komt geheel ten goede aan organisaties
voor de jeugd van OKV.

Help ons die container te vullen.

*****************************************************************

SPONSORKLIKS

SPONSORKLIKS

Het is zomer, we gaan weer nieuwe spullen bestellen…………..
Als je dit gaat doen, denk dan even aan OKV!
Via de site van OKV kun je o.a. kleding en andere dingen (teveel om op te noemen)
bestellen bij www.bol.com. Als je op de site van OKV op het logo van
SPONSORKLIKS klikt, dan komt er een groot aantal webwinkels op het scherm.
Klik op de betreffende webwinkel en doe je bestelling. Je moet je nog wel aanmelden met je e-mailadres.
Dit geldt niet alleen voor www.bol.com maar voor heel veel webwinkels. Dus als
je iets via internet bestelt, kijk dan eerst even bij de SPONSORKLIKS of de betreffende winkel er bij
staat. Het kost je niets extra’s en OKV ontvangt hiervan commissie.
Met vriendelijke groet, namens de sponsorcommissie

******************************************************************************
Een aantal leden van OKV speelt mee in de vriendenloterij als lid van OKV.
Voor verenigingen meespelen door leden kan behoorlijk wat geld opleveren.
Dus meld je aan bij de vriendenloterij.
De penningmeester

.

Geld sparen voor de club
Wil je iets kopen, bestellen of boeken via internet, doe dit dan via de site
onzeclubwinkel.nl

Klik op deze site OKV aan en daarna kun je kiezen uit ruim 680 internetsites waar jij je aankopen kunt
doen. Doe je je aankopen op deze manier dan ontvangt OKV van iedere aankoop een percentage.

-9Trainingsweekend selectie

Zaterdagochtend 1 september was het de bedoeling om om 09.00 uur te vertrekken bij het OKV-veld. Na
wat laatkomers, nog even tanken en natuurlijk zingen voor Annouk haar verjaardag gingen we om 09.30
uur op weg naar het toernooi bij de Vinken. Op de verlengde stellingweg ging het al gelijk mis, want het
busje met alle spullen werd daar al afgebroken. De teams waren afgelopen donderdag bekend gemaakt,
op één heer na, dus in deze nieuwe teamsamenstellingen gingen we de wedstrijden tegen de Vinken en
Madjoe (gezondheid, Iris!) spelen. Na de eerste twee wedstrijden tegen de Vinken kregen we allemaal
twee heerlijke broodjes. De vroege vogels onder ons Ruben, Niels, Edwin en Jasper (applaus!! - vooral
voor Jasper) hadden zich al vroeg bij OKV gemeld om de broodjes te maken. Bedankt heren en Dagelijks
Lekker! Na de lunch stond Madjoe 1 al klaar om ingemaakt te worden. Met drie van de vier gewonnen
wedstrijden was het tijd om na deze zonovergoten dag met rode hoofdjes richting Mijnden te gaan. In
Mijnden aangekomen stond onze super deluxe grote villa voor 30 personen met privé strandje en
trampoline al klaar. Bij binnenkomst bleek de villa maar een slaapvertrek voor 6 personen te bieden. De
overig 24 konden buiten op het veld in een tentje slapen. Deze informatie kwam alleen voor ons iets te
laat. Daar gingen we dan: eettafels eruit en veelsteveel luchtbedden erin. Voordeel hiervan is dat je
elkaar extra goed leert kennen (in elkaars aura).
Na, voor sommigen een verfrissende duik bij het
strandje, en een douchebeurt mét muntje (ja ook
Annouk redt het om in zeven minuten te douchen),
werd de barbecue aangestoken. Onder het genot
van een biertje (of zeventien) geschonken door
Party Service Oostzaan (Roy bedankt voor het
brengen!) aten wij heerlijk van de barbecue
geregeld door Catering Express Oostzaan! Cor
bedankt! Na een avondje beerpongen en andere
spelletjes gespeeld te hebben, werd het tijd om het
nachtleven van Maarssen op te zoeken. Gelukkig
hadden we BOB’ers bij ons, wat ervoor zorgde dat
we geen twee uur hoefde te lopen. We werden
hartelijk onthaalt door alle vijftigplussers (inclusief
Greet de bitterballenvrouw en grote liefde van
Guido), de microfoons werden uitgedeeld en de bier
tap deed weer zijn werk. Oostzaan has arrived.

-10 Naast alle gezelligheid, hebben wij ook een nieuwe vogelsoort leren kennen: De Kneu. Hierover is ook
een mooi lied geschreven, te vinden op YouTube. Na al het zingen, dansen en drinken kregen we toch
een beetje trek. De plaatselijke shoarmazaak had een goeie aan ons. De Turkse pizza’s en broodjes
shoarma werden besteld, maar niet door iedereen opgegeten… Mike, pussy, die sambal viel best mee. Of
was je zo verbrand door de zon, waardoor je hoofd zo rood werd ineens? Gesloopt na een dag vol
wedstrijden, zon en gezelligheid keerden we terug naar onze luxe villa. Iedereen had stiekem gehoopt
zijn oogjes te kunnen sluiten en rustig te kunnen gaan slapen. Maar van slapen is toch niks gekomen,
bedankt Mike en Colin. MIKE HOUD JE BEK!

Om 05:30 kwam de zon alweer op. Fijn, zou je denken,
maar niet als er geen gordijnen in de villa hangen en je
“wakker” wordt van de zon die in je bakkes schijnt.
Degene met een ooglapje, ik noem geen namen, had hier
geen last van en werd wakker van Edwin die om 07:30
met een pion schreeuwend de woonkamer van de villa
binnenkwam: “GOEDEMORGEN!, WIJ GAAN LEKKER
GROEIEN, GROEIEN, GROEIEN!”.

Aangezien de sfeer er toen al lekker inzat, is iedereen snel gaan ontbijten en kon de verrassingsactiviteit
zelfs een uur eerder beginnen! WIJ GAAN LEKKER ROEIEN, ROEIEN, ROEIEN, WIJ GAAN LEKKER ROEIEN,
ALLEMAAL! Jachthaven Kortenhoef was de enige jachthaven in de omgeving die het aandurfde om kano’s
aan ons uit te lenen. In drietallen vertrokken wij voor een helse tocht van 7, 8 of 9 kilometer. Na
ongeveer 1 kilometer hoorde wij een grote plons. Ja hoor, dit kon maar een drietal zijn: Mike, Colin en
Richard waren precies in een vieze blubbersloot, waar geen motorbootjes konden komen, omgevallen. Na
wat gestuntel kwamen zij erachter dat het hen niet ging lukken om in het water de kano om te keren en
weer in te stappen. Zij moesten zeker wel twintig minuten zwemmen om aan land te komen en de kano
leeg te hozen om zo hun kanotocht weer te hervatten. Na ongeveer drie uur waren alle kano’s weer op
het droge bij de jachthaven en hadden we ondertussen erg honger gekregen. Op de terugweg naar
Oostzaan hebben wij een pitstop ingelast bij de Mac Donalds. Hierna ging iedereen weer op huis aan en
zijn of haar bed in, bijslapen.
Ruben en Niels, namens de selectie onwijs bedankt voor het organiseren van dit leuke weekend! Volgend
jaar graag een echte luxe villa.
Brigitte & Annouk

OKV 1 – Helios 1
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18-16 (overgenomen uit het NHD)

Van de ledenadministratie………..
Lid
Cat.
Pup.
Pup.
Pup.

D/H
D
H
H

Nog geen lid
Cat.
D/H
Pup.
H
Pup.
H
Pup.
D
Pup.
D
Pup.
D
Ledenadministratie

Naam
Kelsey Brandberg
Teun Broers
Huub Broers

Adres
Koperslagerstraat 2 1445 CA PURMEREND
Rietschoot 144 1511 WP OOSTZAAN
Rietschoot 144 1511 WP OOSTZAAN

Geb.datum
01-08-2012
17-09-2009
17-03-2011

Naam
Liron Maarleveld
Sven Wijnja
Lois Dikstaal
Jessie de Jong
Gwen Haak

Adres
Zijkanaal H weg 36 1037 RR AMSTERDAM
Hooiijzer 39

Geb.datum
26-09-2008
6 jaar
12-12-2006
17-08-2012
10-10-2008

De Hoper 48 1511 HM OOSTZAAN
Kerkstraat 182 1511 EM OOSTZAAN

Jannie de Graaf

Contributie SEIZOEN 2017 – 2018
Senioren
€ 19,80
Junioren
€ 15,30
Aspiranten
€ 14,10
Pupillen
€ 12,80
Kangoeroe
€ 10,85
Recreant
€ 11,50
Niet spelend
€ 8,05
Groet, de penningmeester

( na de jaarvergadering wordt dit gewijzigd)
familie contributie (ouders lid + 1 of meer kinderen)
€ 13,00
€ 12,00
€ 10,90
€ 9,25

KIENEN 20 SEPTEMBER
KLAVERJASSEN 21 SEPTEMBER
AANVANG 20.00 UUR
Rabobankleden opgelet…..
Rabobankleden opgelet! Uw lidmaatschap is geld waard voor OKV.....
Alle leden van de Rabobank krijgen een mail met een persoonlijke code om te
stemmen op plannen van verenigingen. OKV heeft bij de Rabobank ook een plan
ingediend voor het opknappen van de fietsenstalling.
We hopen dat er veel mensen op dit plan gaan stemmen, want elke stem is geld
waard.
Hoe meer stemmen er zijn, des te meer kan het opleveren voor onze club. U mag twee
van uw vijf stemmen aan onze vereniging geven, de andere drie aan een plan van een andere club.
Bent u nog geen lid van de Rabobank en wel klant, dan kunt u lid worden en vervolgens OKV steunen.
We hopen op een positief resultaat
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Grote Club Actie 2018
september 2018
De jaarlijkse Grote Club Actie start op zaterdag 15 september.
Ook dit jaar doen we weer mee en hopen alle loten dit jaar wel te verkopen!
We doen nu een beroep op de jeugd en de senioren om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Voor de jeugdleden hebben we ’n grote verrassing voor diegene die 25 loten of meer verkopen!
Op bladzijde no 20 staat wat de verrassing is.
Ook dit jaar stellen we weer ’n mooie prijs beschikbaar voor de diegene die de meeste loten verkoopt,
dus ga ervoor!
Een lot kost 3 euro, van ieder verkocht lot vloeit maar liefst 2,40 euro direct in de clubkas!
Van de opbrengst kunnen we hele leuke dingen doen.
De Grote Club Actie prijzen pakket liegt er niet om……………

Prijzen
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie veel mooie prijzen te
winnen. Hieronder vind je het prijzenpakket voor de actie van 2018.
Prijzen 2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e – 5e prijs
6e – 10e prijs
11e – 20e prijs
21e - 30e prijs
31e - 42e prijs
43e - 52e prijs
53e - 176e prijs
177e - 226e prijs
177e - 226e prijs
227e - 351e prijs
352e - 591e prijs

€ 100.000
auto Volkswagen up!
Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 2.500,Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 750,3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen
3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen
Lovers Dinner Cruise Amsterdam voor 2 personen
Thermen Bussloo DUO arrangement voor 2 personen
Thermen Bussloo 2 personen entreekaarten
Body Worlds 2 entreekaarten
Body Worlds 2 entreekaarten
Lovers rondvaart Amsterdam voor 2 personen
Topbloemen cadeaubon t.w.v. € 25,-

Prijzen op eindcijfers 2018
Laatste 6 cijfers
Fiets Matrabike t.w.v. €250,Laatste 5 cijfers
JBL Bluetooth-speaker
Laatste 4 cijfers
Masita cadeaubon t.w.v. €100,Laatste 3 cijfers
Fotoboek Smartphoto
Laatste 2 cijfers
Greetz cadeaubon t.w.v. € 5,-
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Priktoernooi & Duo feest ( herhaling)
De competitie is weer begonnen en iedereen is weer hard aan het
trainen. De trainingen zijn natuurlijk niet alleen zodat we de
wedstrijden gaan winnen, maar ook om je klaar te stomen voor het
jaarlijkse priktoernooi. Het priktoernooi staat namelijk alweer bijna
voor de deur! En dit jaar met een super leuk thema: bekende duo’s!
Hieronder vind je meer informatie over het toernooi en het feest:
Wanneer? 6 oktober 2018.
Voor wie? IEDEREEN! Ja, echt iederéén! Bij OKV is iedereen welkom om deel te nemen aan
het priktoernooi. Leden, broers, zussen, ouders, andere familieleden, buurvrouw, collega,
korfballers van andere clubs en voor zowel jong als oud! Wie neem jij mee?
Hoe laat? Aanvang 16:30 uur
Start priktoernooi: 17:00 uur
Einde priktoernooi jeugd (F t/m C): tussen 19:30 en 20:00 uur
Einde priktoernooi volwassenen: rond 21:00 uur
Het grote feest eindigt om 01:00 uur.
Honger? O.K.V. zorgt er net als vorig jaar weer voor dat er heerlijk
eten te koop is! Broodje hamburger, broodje bal, broodje beenham
en saté; allemaal te bestellen (met patatjes!).
Dresscode? Bekende duo’s (of trio’s of kwartet). Ga samen met je priktoernooi partner,
teamgenoot, etc. verkleed. Geen inspiratie? Volg ons op Facebook (Okveest commissie) voor
voorbeelden!
Opgeven? Opgeven kan via de lijst in de
kantine of door ons een mailtje te sturen op
evenementen@okv-korfbal.nl
Wij hebben er zin in! Tot de 6de!
Liefs, de Okveestcommissie
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De winkel van Ruig
Altijd tot uw dienst
Een uitgebreid assortiment van wild, kip, kalkoen,
Frans gevogelte, overheerlijke soepen, patés,
kant-en-klare gerechten (o.a. nasi en bami),
vakkundige adviezen en menutips.
En natuurlijk onze vers gegrilde kip,
want het blijft smullen bij Ruig!
Openingstijden:
Maandag gesloten. Dinsdag 12.00 tot 18.00 uur
Woensdag t/m vrijdag 09.00 t/m 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

Openingstijden:

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

11:30–00:00
11:30–00:00
11:30–00:00
11:30–00:00
Gesloten
11:30–00:00
11:30–00:00

Adres: Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan
Telefoon: 075 684 4109

H. DEKKER

Bloemen en planten
Voor al uw bloemen, planten, rouwstukken
En eenjarige planten

Zuideinde 200 a Oostzaan Tel. 020 - 6311972

Oostzaanse
Groente & Fruit Shop
Iedere dag vers gesneden groentes,
salades en rauwkosten
Specialist in fruitmanden

Zuideinde 7 Oostzaan
Tel.06 - 54384320
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Jeugdnieuws
seizoen 2018 - 2019

JEUGDCOMMISSIE
VOORZITTER:
B. Ramaker
Noordeinde 13
1511 AA Oostzaan
Tel: 075- 6843745
SECRETARIS:
B. Ramaker
Noordeinde 13
1511 AA Oostzaan
Tel: 075- 6843745
jeugdcommissie@okv-korfbal.nl
PENNINGMEESTER:
N. Hottentot
Lisweg 173
1511 XK Oostzaan
Tel: 075-6844024
p.hottentot@kpnplanet.nl
WEDSTRIJDSECRETARIS:
W.de Graaf
Zuideinde 73
1511 GB Oostzaan
Tel: 075 6841907
wedstrijdsecretariaat@okv-korfbal.nl
jtc@okv-korfbal.nl
DE REDACTIE:
J.de Graaf-de Lange
Zuideinde 73
1511 GB Oostzaan
redactie@okv-korfbal.nl
COPIE INLEVEREN VÓÓR:
Maandagmorgen 9.00 uur
(zie de datum wanneer het clubblad
uitkomt)
HET VOLGEND CLUBBLAD
VERSCHIJNT OP
24 SEPTEMBER 2018

Nr. 2

MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018
INHOUD:
- UITSLAGEN
- PROGRAMMA
- UITNODIGING PRIKTOERNOOI
- DE JARIGEN
- WEDSTRIJD VERSLAGEN
- KLEURPLAAT

Priktoernooi & Duo feest
De competitie is weer begonnen en iedereen is weer hard aan het
trainen. De trainingen zijn natuurlijk niet alleen zodat we de
wedstrijden gaan winnen, maar ook om je klaar te stomen voor
het jaarlijkse priktoernooi. Het priktoernooi staat namelijk alweer
bijna voor de deur! En dit jaar met een super leuk thema:
bekende duo’s!
Hieronder vind je meer informatie over het toernooi en het feest:
Wanneer? 6 oktober 2018.
Voor wie? IEDEREEN! Ja, echt iederéén! Bij OKV is iedereen
welkom om deel te nemen aan het priktoernooi. Leden, broers,
zussen, ouders, andere familieleden, buurvrouw, collega,
korfballers van andere clubs en voor zowel jong als oud! Wie
neem jij mee?
Hoe laat? Aanvang 16:30 uur
Start priktoernooi: 17:00 uur
Einde priktoernooi jeugd (F t/m C): tussen 19:30 en 20:00 uur
Einde priktoernooi volwassenen: rond 21:00 uur
Het grote feest eindigt om 01:00 uur.
Honger? O.K.V. zorgt er net als vorig jaar weer voor dat er
heerlijk eten te koop is! Broodje hamburger, broodje bal, broodje
beenham en saté; allemaal te bestellen (met patatjes!).
Dresscode? Bekende duo’s (of trio’s of kwartet). Ga samen met
je priktoernooi partner, teamgenoot, etc. verkleed. Geen
inspiratie? Volg ons op Facebook (Okveest commissie) voor
voorbeelden!
Opgeven? Opgeven kan via de lijst in de kantine of door ons een
mailtje te sturen op evenementen@okv-korfbal.nl
Wij hebben er zin in! Tot de 6de!

Liefs, de Okveestcommissie
HEB JE ’N VERSLAG GESCHREVEN
VAN JE WEDSTRIJD STUUR DIT DAN
NAAR:
redactie@okv-korfbal.nl
De redactie
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INDELING VOOR OKV E4

E-193
BEP E2
DTS E1
OKV E4
Purmer E1
Roda E3
Sporting Andijk E2
VIDO E1

za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Purmerend
Enkhuizen
Oostzaan
Purmerend
Westzaan
Andijk
Wieringerwerf

UITSLAGEN
ZATERDAG 1 SEPTEMBER BEP TOERNOOI
BEP A2 - OKV A1
18-3
OKV A1 – Rohda A1
9-17
ZKV B1 – OKV B1
1-9
OKV B1 - BEP B2
7-11
BEP C1 – OKV C1
9-5
OKV C1 - Exakwa C1
6-10
BEP C2 – OKV C2
4-0
OKV C2 – ZKC’31 C1
0-17
BEP E1 – OKV E1
0-17
OKV E1 – OKV E2
18-3
OKV E2 – BEP E1
3-4
BEP E2 – OKV E3
0-8
OKV E3 – ZKV E2
11-3
ZKV F1 – OKV F1
9-2
OKV F1 – BEP F1
9-1

WOENSDAG 5 SEPTEMBER
WWSV D1
- OKV D1
WWSV E1
- OKV E4
WWSV F1
- OKV F2

1-9
6-2
5-6

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
OKV A1
- Helios A2
OKV B1
- BEP B2
OKV B2
- Purmer B1
DTS (E )B2
- OKV B3
OKV C1
- BEP C1
Furore C1
- OKV C2
BlauwWit(A) D2 - OKV D1
OKV D2
- Sporting West D3
OKV E1
- BEP E1
KZ/Thermo4U E4 – OKV E2
Roda E2
- OKV E3
OKV E4
OKV F1
- Stormvogels F1
OKV F2
- DSO (E ) F1

3-4

7-7
6-6
6-11
6-6
5-7
4-3
3-9
4-4
21-4
6-5
6-18
VRIJ
0-11
10-4

3-2
4-1
0-1
1-1
2-0

ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE VELDEN OP BLZ. 5-6

PROGRAMMA

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Jun.
Asp.

Pup.

Stormvogels A1 – OKV A1
HBC B1
- OKV B1
ZKV (za) B3
- OKV B2
OKV B3
- Roda B1
ZKV (za) C1
- OKV C1
OKV C2
- Roda C1
OKV D1
- KVA D2
Groen Geel D4 - OKV D2
KZ/Thermo4U E2 – OKV E1
OKV E2
- ZKC’31 E3
OKV E3
- ZKC’31 E1
OKV E4
- VIDO E1
DKV Victoria F1 – OKV F1
Groen Geel F3 - OKV F2

aanvang
12.15 uur
12.15 uur
14.00 uur
11.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.00 uur
9.00 uur

aanwezig

vertrek
11.05 uur
11.05 uur
13.15 uur

11.00 uur
9.45 uur
10.30 uur
11.30 uur
9.10 uur
10.10 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
8.10 uur
8.10 uur

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Gras !
KG
KG
KG
KG
KG
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ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Jun.
Asp.

Aurora A1
- OKV A1
OKV B1
- DTS( E) B1
OKV B2
- Celeritas B1
ZKC’31 B2
- OKV B3
KZ/Thermo4U C2 – OKV C1
OKV C2
- KZ/Thermo4U C4
Pup.
OKV D1
- Haarlem D2
BEP D2
- OKV D2
Groen Geel E1 - OKV E1
Groen Geel E7 - OKV E2
OKV E3
- Groen Geel E3
Purmer E1
- OKV E4
OKV F1
- Groen Geel F2
OKV F2
- Apollo F1
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
Jun.
Asp.

OKV A1
- Aurora A1
DTS (E ) B1
- OKV B1
Celeritas B1
- OKV B2
OKV B3
- ZKC’31 B2
OKV C1
- KZ/Thermo4U C2
KZ/Thermo4U C4 – OKV C2
Pup.
Haarlem D2
- OKV D1
OKV D2
- BEP D2
OKV E1
- Groen Geel E1
OKV E2
- Groen Geel E7
Groen Geel E3 - OKV E3
DTS (E ) E1 - OKV E4
Groen Geel F2 - OKV F1
BEP F1
- OKV F2
ZATERDAG 6 OKTOBER
Jun.
Asp.

Helios A2
- OKV A1
BEP B2
- OKV B1
Purmer B1
- OKV B2
OKV B3
- DTS (E ) B2
BEP C1
- OKV C1
OKV C2
- Furore C1
Pup.
OKV D1
- Blauw Wit D2
Sporting West D3 – OKV D2
BEP E1
- OKV E1
OKV E2
- KZ/Thermo4U E4
OKV E3
- Roda E2
OKV E4
- Roda E3
Stormvogels F1 – OKV F1
Purmer F1
- OKV F2
ZATERDAG 13 OKTOBER
Jun.
Asp.

Pup.

OKV A1
OKV B1
OKV B2
Roda B1
OKV C1
Roda C1
KVA D2
OKV D2
OKV E1
ZKC’31 E3
ZKC’31 E1
BEP E2
OKV F1
OKV F2

-

Stormvogels A1
HBC B1
ZKC’31 B3
OKV B3
ZKV (Za) C1
OKV C2
OKV D1
Groen Geel D4
KZ/Thermo4U E2
OKV E2
OKV E3
OKV E4
DKV Victoria F1
ZKV (Za) F1

aanvang
17.30 uur
12.15 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.15 uur

aanwezig

aanvang
13.00 uur
11.15 uur
10.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
9.15 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

aanwezig
12.30 uur

aanvang
11.00 uur
12.05 uur
13.00 uur
12.00 uur
11.05 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.15 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
10.00 uur

aanwezig

aanvang
12.15 uur
12.15 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

aanwezig
11.45 uur
11.45 uur
9.30 uur

vertrek
16.20 uur

11.45 uur
10.30 uur
10.10 uur
10.35 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.00 uur
9.10 uur
9.10 uur
10.30 uur
9.00 uur
9.30 uur
10.45 uur
vertrek
10.00 uur
8.50 uur
11.30 uur
10.30 uur
9.10 uur
8.05 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
10.10 uur
8.45 uur
9.10 uur
8.10 uur
vertrek
9.50 uur
11.05 uur
12.00 uur

11.30 uur
10.05 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.15 uur
8.10 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
11.50 uur
9.00 uur
vertrek

10.10 uur
10.30 uur
10.10 uur
9.50 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.10 uur
9.10 uur
8.10 uur
9.30 uur
10.30 uur

veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
veld
GRAS !!
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
veld
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
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DE JARIGE IN…..SEPTEMBER
Nikki Wartenbergh
10
Dyon Adriaanse
11
Isolde Dijkema
16
Jaylin de Jong
19
Julia Kuiper
19
Danique Schols
29

VERSLAGEN……….

Hartelijk Gefeliciteerd
en ’n fijne dag
toegewenst

De E1 begint het seizoen succesvol
verslag BEP toernooi, OKV E1
Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur, maar voordat de
competitie echt van start gaat, is er eerst nog een toernooi bij BEP. We
hebben er allemaal super veel zin in en bepakt met lollies, koek en
koffie vertrekken we naar Purmerend. Het is nog fris buiten, maar de
zon schijnt en het belooft een prachtige dag te worden.
Het is 1 september en de transfer window is zojuist gesloten. Omdat
OKV alle talenten binnenboord heeft weten te houden, bestaat de E1
van dit seizoen uit de E3 van vorig jaar; Anna, Kayleigh, Melle, Robyn
en Ruby. Sommige hadden al getraind, een paar waren net terug van
vakantie en een enkeling had last van blaren.
We waren ingedeeld bij BEP E1, OKV E2 en ZKV E1. Laatst genoemde
bleek echter afbericht te hebben gegeven, waardoor er slechts 2
wedstrijden op het programma stonden. De kans op een prijs steeg dus
aanzienlijk!
De eerste wedstrijd speelden we tegen BEP E1, toevallig ook onze
eerste tegenstander in de competitie volgende week. Het niveau verschil
was te groot, waardoor het nooit een spannende wedstrijd werd.
Eenvoudig werd er met 16-0 gewonnen, met doelpunten van iedereen
en waarbij vooral de doorloopballen van Kayleigh opvielen.
Ook de tweede wedstrijd, tegen onze eigen E2, was - behoudens de eerste paar minuten - niet
spannend te noemen. Het werd 18-3, waardoor we dus de 1e plaats veilig stelden.
Een mooi begin van het seizoen 2018 - 2019; de eerste beker is binnen!
In de competitie zal het niet zo eenvoudig gaan, met - naast BEP - ook tegenstanders als KZ en Groen
Geel in de poule. Dus goed trainen en iedere wedstrijd alles geven!
Wesley Schaft

STARTSEIZOEN VAN OKV C1
Dinsdag 28 augustus stond de voltallige C1 keurig paraat voor de eerste training. Wie zitten er dit
seizoen in de C1. Op leeftijd dan: Don, Inez, Wout, Stijn, Jelmer, Isabel, Demi, Ties en Mara. Ten
opzichte van vorig seizoen drie nieuwe gezichten. De trainers / coaches zijn dezelfde: Bregje en Marcel.
De eerste training zag er meteen al aardig uit. De tweede training werd verstoord door een berg
brandend hout. Maar al met al niet ontevreden.
Vol goede moed vertrokken wij daarom op 1 september naar BEP voor hun jaarlijkse toernooi. We
speelden twee wedstrijden van 50 minuten direct achter elkaar. De opdracht was dan ook niet te hard
van stapel te lopen in de eerste wedstrijd tegen BEP C1. De start was voortvarend, 2-0 voor. Daarna
zat vooral BEP aan de goede kant van score wat resulteerde in een 9-5 verlies. Was BEP dan zoveel
beter. Zeker niet. Meer dan de helft van de doelpunten werd veroorzaakt door gebrekkige posities in de
verdediging. Daarnaast misten wij zelf een flinke hoeveelheid kansen.
De tweede wedstrijd troffen wij een oude bekende van twee seizoenen geleden. Destijds speelden we
als D1 tegen Exakwa D1 en werden we twee keer weggevaagd.
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Thuis met 9-2 en uit met maar liefst 17-4, op echt gras; waar zie je dat tegenwoordig nog. Nu verliep de
wedstrijd anders. Ondanks dat de tegenstander het beste van het spel had, maakten wij de meeste
doelpunten; althans tot 10 minuten na rust dan. De score was toen nog 6-5 in ons voordeel. Vanaf dat
moment begon het flink mee te tellen dat
wij onze tweede wedstrijd (achter elkaar) speelden en Exakwa pas hun eerste. Wij kwamen niet meer
onder hun druk uit en zij liepen uit naar 11-6.
Twee keer verloren, maar door de goede tegenstanders kwamen de verbeterpunten wel duidelijk naar
voren. Dat is voor een trainer natuurlijk wel prettig. Een paar weken goed trainen op deze punten, dan
zouden we al beter voor de dag moeten komen tijdens de competitie. Een competitie waarin we niet ver
van huis hoeven. ZKV C1, KZ C2 en BEP C1 zijn onze tegenstanders in de 1 e klasse D. Ondanks dat we
hier via een wild-card in terecht zijn gekomen, is het geen verkeerde prestatie. Het is namelijk al 19 jaar
geleden dat een jeugdteam van OKV op dit niveau is uitgekomen. Aan ons alleen nog de taak te bewijzen
dat de wild-card terecht is geweest.
Zoals gezegd is de eerste competitiewedstrijd ook tegen BEP. Deze keer op ons eigen veld. Uit de
voorbereiding is de volgende opstelling naar voren gekomen:
Aanvalsvak: Don, Wout, Inez en Demi.
Verdedigingsvak: Jelmer, Ties, Isabel en Mara.
Stijn is aanvoerder en draait door in de opstelling, omdat we vijf heren hebben.
Aan Wout valt de eer te beurt als eerste reserve te staan. Louise is zo vriendelijk het
damesfront bij te staan vanuit de dug-out.
De wedstrijd zelf dan. De ploegen waren vanaf de start aan elkaar gewaagd en de verschillen bleven dan
ook klein. Wij hadden veel moeite met de juiste richting en snelheid vinden bij het gooien. Toch wisten
we met een 4-3 voorsprong de rust in te gaan. Na de rust kwamen vrij snel op 5-3. Toen waren de
scores aan onze kant voorbij. Erg veel plaats fouten en rommelig, niet gevarieerd aanvalsspel
voorkwamen dat wij meer scoorden en zorgen ervoor dat BEP met de winst (5-7) aan de haal ging.
Verdedigend was het niet verkeerd wat we lieten zien, maar aanvallend moet er meer worden gebracht
en nagedacht om een wedstrijd te kunnen winnen.
Deze week flink aan de bak met trainen op de aanval. Volgende week weer nieuwe kansen uit tegen ZKV.
Marcel

De E1 begint het seizoen goed
verslag OKV E1 - BEP E1
Na 2 weken trainen en tussendoor een toernooitje, ging vandaag de competitie echt van start. Onze
eerste tegenstander dit seizoen was BEP E1, die we nog kenden van het toernooi. We wisten al van het
krachtsverschil en dat we waarschijnlijk zouden winnen, dus ging het vooral om het in de wedstrijd
toepassen van bepaalde trainingsaspecten.
We waren compleet, maar Robyn kon helaas niet meedoen vanwege een dikke pink. Dat is lastig vangen
en gooien, dus dan maar met z'n vieren en hopen dat er geen blessures ontstaan.
We gingen rustig van start en zonder al te veel inspanning stond er na 10 minuten een 5-0 stand op het
bord. Twee daarvan door een doorloopbal van Melle.
De tweede periode ging het tempo iets omhoog, met als gevolg nog meer
doelpunten. Vooral het 10e OKV punt kon op een hoop applaus rekenen; een
prachtig schot van Anna van grote afstand! Bij 13-0 werd er gefloten en was het
tijd voor limonade.
Ook na rust waren we heer en meester en liepen we snel uit naar 16-0. Plotseling
werd de wedstrijd onderbroken, want Melle had ineens last van z'n bovenarm.
Oorzaak: een verwarde wesp die dacht dat het priktoernooi vandaag was! Dat
deed behoorlijk pijn, waardoor we even met een drietal moesten spelen. Onze drie meiden moesten dus
extra veel werk verzetten. BEP wist eenmaal te profiteren, maar
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ook Kayleigh wist nog knap de korf te vinden: 17-1! Kort voor de laatste onderbreking sloeg BEP opnieuw
toe: 17-2.
De laatste 10 minuten waren we slordig. Er werd onnodig balverlies geleden en verkeerde keuzes
gemaakt. We maakten er zelf nog 4, maar kregen er ook 2 tegen. Eindstand: 21-4
Wesley Schaft

OKV F2 - DSO (A) F1
De eerste officiële wedstrijd van de F2. We hadden er heel veel zin in en hadden ook goed getraind.
Afgelopen woensdag een oefenwedstrijd tegen WWSV die we gewonnen hadden, dus helemaal klaar om
weer een leuke wedstrijd te spelen. Tegen DSO begonnen we met Julia, Lana, Kate en Kelsey. Huub
begon effe aan de kant en Elisa was er deze keer niet. Vanaf de eerste minuut ging het al super goed. We
waren goed op schot en scoorden de 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 en zelfs de 5-0. Ondertussen hadden we Huub
gewisseld voor Kelsey en had DSO hun eerste doelpunt gemaakt. Hierna mochten we
effe limonade drinken, het was rust. Kelsey kwam er weer in voor Kate. Na rust
scoorde we om en om, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3 en 7-4. Hierna hebben wij nog 3 keer
gescoord. Kate was er ook weer in gekomen voor Lana. De scheidsrechter floot af en
hadden we met 10-4 gewonnen. Daarna nog strafworpen die we ook met 2-0
gewonnen hebben. Iedereen heeft super goed gespeeld en ik vond het mooi om te
zien hoe goed jullie al samen spelen en de vrije persoon vinden en elkaar een doelpunt gunnen. De
verdediging ging ook al super goed .
Een trotse coach! !

Grote Club Actie 2018
september 2018
De jaarlijkse Grote Club Actie start op zaterdag 15 september.
Ook dit jaar doen we weer mee en hopen alle loten dit jaar wel te verkopen!
We doen nu een beroep op de jeugd en de senioren om zoveel mogelijk loten te verkopen.
De jeugdleden die 25 loten of meer verkopen mogen mee op ’n zaterdag wanneer er geen wedstrijden
zijn naar ’n attractiepark, welke dag en attractiepark is nog niet bekend.
Ook dit jaar stellen we weer een prijs beschikbaar voor de diegene die de
meeste loten verkoopt, dus ga ervoor!
Een lot kost 3 euro, van ieder verkocht lot vloeit maar liefst 2,40 euro
direct in de clubkas!
Van de opbrengst kunnen we hele leuke dingen doen.
De Grote Club Actie prijzen pakket liegt er niet om…………… zie blz. 12

www.ce-zaanstreek.nl
 Borrelhapjes Belegde broodjes
 Salades
BBQ-paketten
 Locatie en evenementencatering
Voor bedrijven, verenigingen en particulieren.

Neem voorinformatie of een offerte contact
op met Cor Koeman (06-21642187 of
cateringexpresse@upcmail.nl

Voor een te gekke kop
Naar de kappers

Van Rob
Ote Dote
Het zit ook wel eens klote.
Dr. Keizerstraat 2 Oostzaan
Tel. 075- 6841289
Rozengracht 23 Zaandam
Tel 075-6360012

Grote sortering
Met Klaasse Bos hekwerken
Ruime collectie schuttingen
KLAASSE BOS

Tuinmaterialen

Noordeinde 75 Oostzaan
Tel. 075-6844477

Kerkbuurt 2b, 1511 BD Oostzaan.
Tel. 075-6844809
Op dinsdag en woensdag gesloten

