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  S.P.HORSTMAN b.v. 
 

 

 Apparaten bouw volgens tekening 

 Staalconstructies 

 Stalen trappen, bordessen enz. 

 Reparatiewerk 

 Zaag-zet-en knipwerkzaamheden 

 Lassen van Aluminium, Staal, RVS. 

 Elektrotechniek 
 

Landelijk erkend installateur 

Noordeinde 108a/110 1511 AG Oostzaan 

Tel. 075 – 6841589  Fax. 075 - 6845371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuideinde 2c 1121 CL 

Landsmeer.  

Tel 020-4826574 

Info@juwelierarends.nl 

www.juwelierarends.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SMIT 
SPORT TROFEEËN 

Voor al uw sportprijzen 

 

Dorpstraat 238 
1531 HT WORMER 

telefoon 075 – 6312313 
 Mobiel 06-53362382 
info@smitwormer.nl 
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Maandag 31 augustus 
 
Beste leden,  
Na een abrupt einde afgelopen maart was het lang spannend wanneer we weer mochten 

beginnen met korfballen. Voor een aantal teams was er net voor de zomervakantie de mogelijkheid om 

een aantal keer te trainen, maar wedstrijden zaten er voorlopig niet in. Nu staan we eindelijk weer voor 

een nieuw seizoen, zijn de trainingen weer begonnen en ook de eerste oefenwedstrijden hebben 

plaatsgevonden. Ondertussen bleef het bestuur elke maand vergaderen, soms online en later op 1,5e 

meter afstand. Tijdens deze vergaderingen is er onder andere gesproken over aankomend seizoen, 

corona-maatregelen, kantine zaken, het werven van vrijwilligers en meer. Zo zullen bijvoorbeeld het 

eerste en het tweede van OKV vanaf dit seizoen op zaterdag gaan spelen. Het eten en drinken dat niet 

gebruikt is rond de corona-tijden en voor dit seizoen anders over datum zou zijn, is gedoneerd aan het 

Leger Des Heils, waar zij erg blij waren met onze donatie. Ook is er dit seizoen een nieuwe kantine 

commissie: Richard en Jaimy hebben de kantine voorzien van corona-maatregelen en kantinepersoneel, 

terwijl Menno en Linda de inkoop van de kantine dit jaar weer voor hun rekening nemen! Over de corona-

maatregelen m.b.t. de hele club vinden jullie meer informatie in dit krantje.  

Zoals jullie al op de website hebben kunnen lezen, zal het bestuur er dit seizoen iets anders uitzien. Na de 

aankomende ledenvergadering (op 23 september), zullen Ton, Lilian, Richard en Sharon stoppen met het 

bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de functie voor penningmeester en voorzitter willen 

overnemen. De functie beschrijvingen hiervan kun je terug vinden op de website in het stukje dat op 10 

mei is geplaatst. Naast deze functies, zijn we ook nog opzoek naar vrijwilligers voor de sponsorcommissie 

en is de JTC nog opzoek naar iemand die samen met Davey de D2 wil coachen en trainen geven. 

Ondertussen zijn er al een aantal vrijwilligers opgestaan die (ook) dit jaar onze vereniging steunen en 

helpen met verschillende taken. Het is fijn te zien dat de vrijwilligers van OKV ook in deze gekke tijd de 

vereniging helpen te blijven bestaan en er voor zorgen dat iedereen weer kan gaan korfballen. Hiervoor 

wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken.  

Rest mij jullie nog van harte uit te nodigen voor de jaarvergadering op 23 september. Meer informatie 

hierover is te vinden verderop in het krantje.  

Ik wens alle leden een veilig, gezond, sportief en succesvol seizoen! Hou rekening met elkaar en stay 

safe!  

Met vriendelijke groet,    Sharon Eskes 

Nr. 1 
73e jaargang 

Activiteitencommissie  

Jaap Ramaker 

Noordeinde 13 

1511 AA Oostzaan 

Tel: 075-6843745 

activiteiten@okv-korfbal.nl 

 

 

OKV op internet 

www.okv-korfbal.nl 

info@okv-korfbal.nl 
 
Copy sturen naar: 

redactie@okv-korfbal.nl 

voor maandagmorgen 

 9.00 uur als het clubblad 

verschijnt. 

Anders i.o.m. de redactie 

 

Het volgend clubblad      

verschijnt op 14 september 

Voorzitter 

Ton van Ingen 

De Hoper 88 

1511 HN Oostzaan 

Tel: 075 6844175 

voorzitter@okv-korfbal.nl 

Sponsorcommissie 

sponsoring@okv-korfbal.nl 

Wedstrijdsecretaris   

Wim de Graaf 

Tel: 075-6841907- 

       06-10591977 

wedstrijdsecretariaat@okv-

korfbal.nl 

jtc@okv-korfbal.nl 

Club van Vijftig 

marianne.bast@kpnmail.nl 

Penningmeester 

Lilian Bongaerts 

Jollenmakersweg 14 

1511 DA Oostzaan 

Tel: 075-6845513  

       06-52532366 

Rabobanknr.  

NL83 RABO 0350520283 

penningmeester@okv-korfbal.nl 

 

Vertrouwenscommissie 

Joan Jansma 

Tel: 020-6333648 

Karel Brouwer 

Tel: 075 - 6843248 

 

Ledenadministratie 

Jannie de Graaf 

ledenadministratie@okv- 

korfbal.nl 

   

Secretaris 

Bert Riem 

De Wering 92 

1511 HH Oostzaan 

06-38929830 

secretaris@okv-korfbal.nl 

 

Kantine 

Twiskeweg 101 

1511 BW Oostzaan 

Tel: 075 6843218 

 

Postadres OKV 

De Wering 92 

1511 HH Oostzaan 

Okveestcommissie 

evenementen@okv-

korfbal.nl 

AGENDA  
14 sept.  BESTUURSVERGADERING 

23 sept. ALGEMENE JAARVERGADERING  

  IN DE KUNSTGREEP!!    BLZ. 2 

KIENEN EN KLAVERJASSEN KUNNEN HELAAS  

NIET DOORGAAN VANWEGE DE CORONA 

http://www.okv-korfbal.nl/
mailto:info@okv-korfbal.nl
mailto:redactie@okv-korfbal.nl
mailto:voorzitter@okv-korfbal.nl
mailto:jtc@okv-korfbal.nl
mailto:penningmeester@okv-korfbal.nl
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Korfbalvereniging O.K.V. Oostzaan 

Uitnodiging Jaarvergadering OKV 

!!!!!!    LET OP DE LOCATIE IS DE KUNSTGREEP i.v.m. de CORONA  !!!!!! 

            Woensdag 23 september 2020 aanvang 20.00 uur in de Kunstgreep 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 oktober 2019 
3. Verkiezing: 

Ton van Ingen,    voorzitter, aftredend  en niet herkiesbaar 
Bert Riem,     secretaris, aftredend 2022 en herkiesbaar 
Lilian Bongaerts,    penningmeester, aftredend  en niet herkiesbaar 
Richard Horn,               bestuurslid, aftredend  en niet herkiesbaar 
Guda Buijs,                  bestuurslid, aftredend 2020 en herkiesbaar 
Edwin Wals,                 bestuurslid, aftredend 2022 en herkiesbaar 
Sharon Eskes               bestuurslid, aftredend en niet herkiesbaar 

4. Voorstel tot benoeming: 
Maya de Jong,           bestuurslid 

Jaimy Schreutelkamp          bestuurslid 

 

Afscheid bestuursleden 

5. Mededelingen en ingekomen stukken. 
6. Jaarverslagen 

a. Bestuur seizoen 2019-2020 
b. Overige commissies 

7. Financiën   
       a.   Winst en verliesrekening 2019-2020 en balans 2019-2020 

b.  Verslag kascontrolecommissie 

c.  Verkiezing leden kascontrolecommissie 

8.    Begroting seizoen 2020-2021 

9.    Voorstellen en mededelingen bestuur 
a. Jubilarissen 

 

10   Rondvraag 

11.  Sluiting 
 

Een half uur voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage in de Kunstgreep.!!  

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 

 

 

mailto:secretaris@okv-korfbal.nl
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Nieuw jaar. 
Het klinkt als gelukkig nieuwjaar alleen anders, heel ander. Er was niets gelukkigs aan en een nieuwjaar 

leek en lijkt op een nieuw leven. Voor iedereen veranderde de wereld na half maart. Het werd erg stil. 

Zelf hebben ik met ons gezin deze tijd als zeer vreemd, raar en onnatuurlijk ervaren. Geen voorstellingen, 

geen Try Out en ook geen OKV. 

In het begin leek het op vakantie maar dat veranderde al heel snel, om ons heen werden mensen ziek en 

kwam het wel heel dichtbij. We hebben een heel lichte vorm meegekregen maar dat mocht gelukkig geen 

naam hebben. De anderhalvemeterwereld werd een feit. 

OKV 
Ook voor onze OKV lag alles plotseling stil en al was een weekje rust niet heel erg, na twee weken kwam 

toch het gemis, niet alleen het spelletje maar ook de mensen rond het veld en het praatje maken was er 

niet meer bij. Met het bestuur hebben we veel gemaild en ook hebben we een bestuursvergadering via 

Skype gehouden en meest urgente dingen doorgesproken, het was wennen maar het kon ermee door. 

Vlak voor de zomer konden we gelukkig bij elkaar komen op een normale(?) anderhalve meter manier. 

Anderhalvemeter 
In juni mocht de jeugd weer gaan beginnen met trainen onder strikte voorwaarde. Alles diende voor en na 

de training gedesinfecteerd te worden en er werden Corona begeleiders aangewezen. De jeugd kwam 

allemaal naar de training waaruit wel bleek dat ze het fijn vonden om elkaar weer te zien en om het 

spelletje korfbal weer te oefenen. De ouders en begeleiders mochten niet het veld om en moesten de 

kinderen bij de poort brengen en weer ophalen. De jeugdleden mochten elkaar wel benaderen maar de 

trainers moesten afstand houden. In het begin geen makkelijke opgave maar het ging. De kantine en 

kleedkamers bleven dicht en ze kwamen en gingen in trainingstenue. 

Bestuur 
Voor de zomer bleek ook dat het bestuur een andere samenstelling zou krijgen. Sharon stopt vanwege 

oppakken van haar studie, Richard stopt vanwege werk en studie, Lilian en ondergetekende stoppen om 

plaats te maken voor de nieuwe generatie. Gelukkig hebben we twee nieuwe aanmeldingen voor het 

bestuur, Maya en Jaimy hebben zich beschikbaar gesteld en kunnen op de jaarvergadering gekozen 

worden. 

Helaas hebben zich nog geen penningmeester en voorzitter aangemeld. Mochten er mensen zijn die 

zich geroepen voelen om een bestuursfunctie te bekleden, meld je aan, we hebben jullie nodig. 

En nu 
In augustus zijn de trainingen weer begonnen voor zowel de jeugd als de senioren. De kantine mag weer 

open, maar wel onder de strikte anderhalve meter voorwaarden.  

Richard en Jaimy hebben wegwijzers gemaakt om alles voor iedereen duidelijk te maken. Zoals het er nu 

uitziet gaat de schuifpui op slot en blijft dus dicht. Het is gebleken dat er automatisch mensen voor gaan 

staan zodat de afstand niet gewaarborgd kan worden. De ingang naar de kantine is nu de zijdeur van de 

kantine aan de kant van de fietsenstalling. De uitgang is de hoofdingang bij de toiletten. Dus als je naar 

het toilet bent geweest moet je weer naar buiten om via de zijdeur weer naar binnen te komen. 

Wij hopen dat iedereen zich aan de regels houdt en meewerkt aan de regels die bij OKV gelden, 

het is voor uw en onze gezondheid. 

Ook om het veld dient het publiek de anderhalve meter maatregel in acht nemen en niet te dicht bij 

elkaar te gaan staan. 

Op de tafels en op de bar zit een QR-code. Dit is voor de gezondheid check die OKV verplicht uit moet 

voeren. Deze code kan je met je telefoon scannen waarna je op de OKV pagina komt en je de vragen in 

moet vullen. Het zou fijn zijn als eenieder daaraan mee wil werken. 

De kleedkamers zijn open echter de douches blijven gesloten. 

Nies in je elle boog  

 

                                                 Was vaak je handen  
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Jaarvergadering 
Ook de jaarvergadering die op woensdag 23 september plaatsvindt moet veilig plaats kunnen vinden 

op de anderhalve meter manier. Dat kan niet in de kantine. Voor de jaarvergadering wijken we uit naar 

het theater de KunstGreep. Daar kunnen we op de juiste anderhalve meter manier de jaarvergadering 

laten plaats vinden. Er zijn 84 zitplaatsen, kom dus op tijd, VOL = VOL ☺.  

Toekomst? 
Wat zal dat brengen, niemand weet het. Wel weet ik dat we er zomaar niet vanaf zijn. Toch gaan we 

toekomst positief tegemoet. Er zijn nog geen feestjes op de agenda maar het spelen is al een feest op 

zich. Ook wij als bestuur hebben natuurlijk plannen. Zo gaan we verder om de fietsenstalling af te maken. 

Ook zijn er plannen om de gehele buitenkant van de kantine aan te pakken en van een kleur te voorzien. 

We willen de hele kantine en kleedkamers voorzien van een kleur zodat de vele aanbouwen niet meer 

zichtbaar zijn. Dit kan gelukkig met medewerking van de Club van 50. 

Wij, het bestuur van OKV, wil alle leden bedanken voor de steun en geloof in ons. Wij doen er alles aan 

om OKV gezond te houden, en dat kan alleen met alle leden. 

Wij hopen dat jullie een mooi speeljaar hebben en dat het publiek weer langs de lijn komt kijken naar de 

jeugd en seniorenwedstrijden. 

Ik hoop tot op de velden. 

Ton van Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grote Club Actie 2020  
 
HALLO SENIOREN VAN OKV 

De jaarlijkse Grote Club Actie start op zaterdag 19 september. 

Ook dit jaar doen we weer mee en hopen weer alle loten te verkopen! 
 

Door de corona wordt het zeer moeilijk om de loten te verkopen langs de deuren, maar onze vereniging 

heeft de opbrengst van deze loterij heel hard nodig 
 

Daarom doen wij nu ook ’n beroep op de senioren om zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Ieder senioren lid krijgt als start 7 loten aangeboden voor de verkoop of zelf kopen (€ 21.00 )  
 

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 blad zijde 21/22 

 

 

EVEN DIT………….. 

Tijdens de trainingen beland er weleens ’n bal van € 50.00 in het riet – sloot of de 

bramenstruiken, deze niet laten liggen of even doorgeven aan mij. 

Graag de korfbalpalen op de kar en zeven kunststofmanden. 

Wedstrijdpalen en overige kunststof manden op de stellage in de container. 

Pionnen - hoedjes en hoepels(ringen) in de daarvoor bestemde kist en niet op het veld 

of op de kar laten liggen. 

Ook de ballen op de juiste stelling leggen in het ballenhok en vergeet niet het 

ballenhok te sluiten ! 

TRAINERS WILLEN JULLIE HIER OOK EVEN OPLETTEN!!! 

WIM 
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UITSLAGEN 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS  

OKV 1  - Roda 1 8-10 

OKV 2  - Roda 2 8-9 

 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS   

OKV 1  - Helios 1 18-12 

OKV 2  - Helios 2 20-5 

 

DINSDAG 1 SEPTEMBER  OEFENWEDSTRIJDEN 

          scheidsrechter 

ZKC’31 1 - OKV 1    aanvang 19.15 uur ZKC’31 

ZKC’31 2 - OKV 2    aanvang 20.30 uur ZKC’31 

 

PROGRAMMA 
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Fiducia 1 - OKV 1   15.30 uur   13.30 uur KG 

BEP 3 - OKV 2   12.30 uur   11.15 uur KG 

 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 
      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Sporting Trigon 4 – OKV 3   14.30 uur   13.10 uur KG 

WWSV 2 - OKV 4   13.00 uur   12.00 uur KG 

Oosterkwartier 3 – OKV 5   12.15 uur   11.05 uur KG 

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 1 - ZKC’31 1   15.30 uur 13.45 uur   KG 

OKV 2 - ZKC’31 2   14.00 uur 13.00 uur   KG 

 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 3 - Aurora 2   14.30 uur 14.00 uur   KG 

OKV 4 - Purmer 5   13.00 uur 12.30 uur   KG 

OKV 5 - Apollo 4   11.30 uur 11.00 uur   KG 

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
EKVA 1 - OKV 1   15.30 uur   13.30 uur KG 

EKVA 3 - OKV 2   12.15 uur   10.30 uur KG 

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Furore 2 - OKV 3   14.30 uur   13.30 uur KG 

Stormvogels(U) 3 – OKV 4   13.15 uur   12.05 uur KG 

KZ/Thermo4U 8 – OKV 5   13.00 uur   12.10 uur KG 

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Furore 1 - OKV 1   15.30 uur   14.00 uur KG 

Rohda 4 - OKV 2   13.15 uur   11.45 uur KG 

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
ALO 3 - OKV 3   14.00 uur   12.30 uur KG 

OKV 4 - WWSV 2   14.30 uur 14.00 uur   KG 

OKV 5 - Oosterkwartier 3  13.00 uur 12.30 uur   KG 
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ROUTEBESCHRIJVINGEN NAAR DE VELDEN 
FIDUCIA Sportpark Fletiomare Oost Europaweg 56 3451 HG Vleuten Tel: 030 – 663 1472 
Kunstgras  

Route vanaf snelweg Den Haag/Utrecht (A12) 
Afslag 14a Harmelen, neem bij eerst volgende rotonde de tweede afslag (Veldhuizerweg). Bij de volgende rotonde, 

derde afslag nemen. Via hoger gelegen brug gaat u over het water heen. Daarna gaat u bij de tweede verkeerslichten 

(bij een grote T-splitsing) rechtsaf (Landschapsbaan). Rechtdoor via verkeerslichten tot aan de volgende rotonde en 
hier gaat u rechtsaf (Europaweg). Na ca. 200 meter draait u links het Sportpark Fletiomare Oost op. Rechtsachter het 

parkeerterrein bevinden zich de Fiducia sportvelden en de Europahal. 

Route vanaf snelweg Utrecht/Den Haag (A12) 
Afslag 15 De Meern, bij verkeerslichten linksaf. U rijdt nu evenwijdig aan de snelweg (Veldhuizerweg). Bij de rotonde 

rechts aanhouden. Bij de volgende rotonde, derde afslag nemen. Via hoger gelegen brug gaat u over het water heen. 
Daarna gaat u bij de tweede verkeerslichten (bij een grote T-splitsing) rechtsaf (Landschapsbaan). Rechtdoor via 

verkeerslichten tot aan de volgende rotonde en hier gaat u rechtsaf (Europaweg). Na ca. 200 meter draait u links het 

Sportpark Fletiomare Oost op. Rechtsachter het parkeerterrein bevinden zich de Fiducia sportvelden en de Europahal. 

 
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.  

 
Sporting TRIGON  Cronesteinkade 19 2313 GX LEIDEN   071 5141805 

Adres voor de navigatie 

 
WWSV   Sportpark Leeghwaterstraat  1456 AB   Wijdewormer Tel: 0299-428453 

Kunstgras 

Route: Vanaf A7 afslag Wijde Wormer richting Neck. In Neck 3e afslag rechts, aan het eind van deze weg ligt het veld.  

 
Haarlem   't Hoenstraat 1  2023 KW   Haarlem  Tel: 06-30327052 

Kunstgras   Alleen kunstgrasschoenen of schoenen zonder noppen. 

Route: Vanuit Amsterdam (via Halfweg A5). Einde Amsterdamse Vaart rechts, na spoorwegviaduct eerste weg links, 

deze helemaal uitrijden tot rotonde, naar rechts, eerste links richting sportveld. Vanuit de Velsertunnel, afslag 

Haarlem-Noord(A208), bij de vierde verkeerslichten linksaf, bij de rotonde links aanhouden, eerste links richting 

sportveld.  

 
Oosterkwartier  B. Zweersstraat 2  2033 DE   Haarlem  Tel: 023-5333016 
Kunstgras   Noppen niet toegestaan. 

Route: Vanuit richting Amsterdam: Alkmaar voorbij Rotterpolderplein tweede verkeerslichten links (Prins 

Bernhardlaan), na 3e verkeerslicht rechts (Zomervaart), veld na ca. 200m. links. Vanuit richting Amstelveen: afslag 

Haarlem-Zuid. Bij de eerste verkeerslichten rechts, eerste weg links (Zomervaart) veld na ca/ 200m links.  

 
Sporting West  terrein Westerpark Klonneplein 10-12 1014 DD Amsterdam   

Kunstgras  Schoenen met noppen zijn niet toegestaan 

Route:Vanaf de Coentunnelweg A10 vanuit het noorden eerste afslag nemen. Onder aan de afslag weg oversteken en 

links af. Vervolgens direct rechts over de spoorbomen en direct weer links. Deze weg vervolgens helemaal uitrijden. Bij 

stoplichten weg oversteken en nog steeds rechtdoor. Dan twee keer (re.en li.) met de bocht mee. U rijdt nu langs het 

'oude' Sloterdijk. Doorrijden tot aan de stoplichten. Hier links voorsorteren en vervolgens de Haarlemmerweg oprijden. 

Nu doorrijden tot aan de v. Slingelandtstraat, deze inrijden richting sporthal van Hogendorp en de eerst vrij 

parkeerplek benutten. 

Vervolgens te voet de brug tegenover de van Slingelandtstraat overgaan en direct rechts (langs het water)  tot aan de 

volgende brug. Daar links, rechts en weer links. (Op de borden is de looproute aangegeven dmv het woord "Korfbal' ). 

Ons veld ziet u dan voor u.  

LET OP:  Op zondag is er nog steeds vrij parkeren. Maar checkt u voor alle zekerheid toch even de parkeermeters 

 
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.  

 
Roda   Torenstraat 6 1551 BL   Westzaan Tel: 075-6288047 

Kunstgras 

Routebeschrijving:  

Route: Vanaf Coentunnel verkeersbord Beverwijk aanhouden, rotonde 3kwart richting Westzaan, bij verkeerslichten 

rechtsaf, 1e straat rechts, 1e straat links, veld ligt rechts.  
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 OVVO   Sportpark Daalseweide  Amsterdamsestraatweg 2  3604 AA   Maarssen  Tel: 030-2290810 

Kunstgras en gras     

Route: Vanaf snelweg Utrecht-Amsterdam (A2) afslag Maarssen, daarna op N230 afslag Maarssen-dorp. Aan het einde 

van de afslag bij stoplichten rechts. Hierna eerste weg rechts. Aan het einde van deze weg ligt aan de linkerzijde 

Sportpark Daalseweide. Vanaf de richting Utrecht-Centrum. Via de Amsterdamsestraatweg (Utrecht-Breukelen) richting 

Maarssen. Net voor het gemeentebord van Maarsen rechtsaf. Aan de rechterkant vindt u direct Sportpark Daalseweide. 

Vanaf de richting Hilversum/Amersfoort (A27). Afslag Maarssen/Utrecht Noord, N230 volgen richting Amsterdam. 

Afslag Maarssen-dorp. Aan het einde van de afslag links. Stoplichten rechtdoor. Eerste weg rechts. Aan het einde van 

deze weg ligt aan de linkerzijde Sportpark Daalseweide.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
KLEINE SLUIS Sportpark Kleien Sluis 3 1761 LP Anna paulowna    0223 743100 

Adres voor de navigatie 

       

 

VERNIEUWDE SPELREGELS  
Iedereen neemt zijn eigen zelf verdiende  strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het  

breedtekorfbal. Bij twijfel wijst de scheidsrechter aan wie de strafworp neemt. 
 

Er is geen verbod meer op steunen en vallend de bal bemachtigen.  

 
De bal met de vuist raken mag ook nu, behalve als het gevaarlijkspel wordt die regels zijn ongetwijfeld 

niet veranderd. 

 
De  hoogtebal is afgeschaft. 

De scheidsrechter moet goed opletten wie het eerst de bal vast heeft. 
 

Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. Dus geen gezeur meer over was het boven de 
knie of er onder en als je de bal per ongeluk op je been of voet krijgt, gewoon doorspelen. Alleen 

opzettelijk voetbal wordt bestraft  
 
Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden. 
 

Alle teams mogen twee coaches hebben. Wel met de beperking, dat er maar één van de bank mag 
komen en dus niet allebei tegelijk of ieder een eigen vak van dichtbij beschreeuwen. 

 

Wedstrijdsecretaris 
Wim 
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Vervoer uitwedstrijden    goed!!  Fout !! 

Beste ouders, trainers, en spelers, 
 

Komend weekend zijn de eerste uitwedstrijden waarbij er 

chauffeurs zijn ingedeeld om te rijden. Gezien de Corona 
problematiek zijn ook hier beperkende regels van toepassing.  

 

Het is toegestaan om met personen uit meerdere 
huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar 

uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten. 

  

Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit 
verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor 

reizigers van 13 jaar en ouder. Dit ter bescherming van jezelf maar ook van medespelers en jeugdleden 

die bij jou in de auto plaatsnemen.  
 

Wedstrijdsecretaris 

Wim 

 

 

 

Experiment senioren breedtekorfbal 

Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het 

breedtekorfbal worden losgelaten. Indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee 

principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster in 

dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen. 

Dit experiment is van toepassing op het competitieseizoen 2020 – 2021 en zal tussen  

1 mei 2021 en 1 juni 2021 geëvalueerd worden 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020 

 

Dames en heren van OKV, 

Wij vinden als de nood aan de man is dat dit kan, maar hopen dat het niet 

nodig is. 

Korfbal moet een gemengde sport blijven!!  

 

Achtergrond bij dit bestuursbesluit 

De afgelopen twee weken is het KNKV via zowel de competitiemedewerkers als via de 

verenigingsadviseurs met grote regelmaat bevraagd over de mogelijkheden om in navolging van de 

jeugdcategorieën ook in het senioren breedtekorfbal toe te staan dat er met ongelijke geslachtsverdeling 

gespeeld wordt. Voorgaande jaren was dit veel beperkter, navraag bij verenigingen leert dat dit twee 

redenen heeft, veel jonge senioren zijn het vanuit de jeugd gewend en hebben scheve leeftijdsverhouding 

die door de jaren heen is ontstaan en/of dat verenigingen al ongelijke seniorenteams hadden qua 

verhoudingen. Het Bondsbestuur wil nu in het kader van ledenbehoud komend seizoen in breedtekorfbal 

de lijn van A-jeugd doortrekken naar de senioren, bij wijze van experime 

Wedstrijdsecretaris Wim 
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Corona-regels rondom wedstrijden 

Er zijn wat praktische dingen, waar je als speler, 
scheidsrechter of toeschouwer rekening mee moet 

houden. 

Geen handen schudden met de scheidsrechter. 

Buiten de lijnen neemt 18 jaar en ouder de anderhalve 

meter regel in acht. 

Voor de coaches geldt, dat ook zij die anderhalve 

meter tot hun spelers in acht nemen, bijvoorbeeld ook 
bij een time-out 

Spelers, die gebruik maken van drinkflessen alleen uit 

hun eigen bidon. 

Bij de seniorenwedstrijden worden extra banken langs de lijn aan de kant van de dug-outs gezet, want 

ook op de spelersbank dient de anderhalve meter in acht te worden genomen. 

Om die reden kun je ook niet meteen achter het hek gaan staan waar de spelersbanken staan, want ook 
dan speelt de anderhalve meter een rol. 

Op het terras kan men plaatst nemen op de stoelen op anderhalve meter, staan is niet toegestaan. 

 
Wedstrijdsecretaris 
Wim 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

HALLO SENIOREN VAN OKV 

De jaarlijkse Grote Club Actie start op zaterdag 19 september. 
Ook dit jaar doen we weer mee en hopen weer alle loten te verkopen! 

 

Door de corona wordt het zeer moeilijk om de loten te verkopen langs de deuren, maar onze vereniging 
heeft de opbrengst van deze loterij heel hard nodig 

 

Daarom doen wij nu ook ’n beroep op de senioren om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Ieder senioren lid krijgt als start 7 loten aangeboden voor de verkoop of zelf kopen (€ 21.00 )  

 

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 blad zijde 21/22 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019/2020    
( het zal met de jaarvergadering op 23 september 2020 iets verhoogd worden) 

  Jaar  Kwartaal  Maand   Familiekorting 

Senior € 245,00 € 61,25 € 20,40 (beiden ouders lid + 1 of meer kinderen) 

Junior € 190,00 € 47,50 € 15,80 € 13,45 

Aspirant € 175,00 € 43,75 € 14,50 € 12,35 

Pupil € 160,00 € 40,00 € 13,20 € 11,20 

Kangoeroe € 135,00 € 33,75 € 11,20 € 9,50 

Niet-spelend lid  € 100,00 € 25,00 € 8,30   

Recreant € 142,50  € 35,65 € 11,85   

Kwartaalbetalers krijgen ’n opslag van € 0.25 incassokosten 

Maand betalers krijgen ‘n opslag van  € 0.50 incassokosten                               
De penningmeester 

     

EVEN DIT………….. 

Tijdens de trainingen beland er weleens ’n bal van € 50.00 in het riet – sloot of de 

bramenstruiken, deze niet laten liggen of even doorgeven aan mij. 

Graag de korfbalpalen op de kar en zeven kunststofmanden. 

Wedstrijdpalen en overige kunststof manden op de stellage in de container. 

Pionnen - hoedjes en hoepels(ringen) in de daarvoor bestemde kist en niet op het veld 

of op de kar laten liggen. 

Ook de ballen op de juiste stelling leggen in het ballenhok en vergeet niet het 

ballenhok te sluiten ! 

TRAINERS WILLEN JULLIE HIER OOK EVEN OPLETTEN!!! 

WIM 
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SPAAR- EN RECLAME………………  
 
IN SEPTEMBER GAAN WE WEER SPELEN OP HET VELD ……. 

INZAMELING FRITUURVET BIJ OKV:  EXTRA GELD VOOR DE JEUGDKAS 

Het gebruikte frituurvet  kan nu ingeleverd worden bij de fam. de Graaf 

Zuideinde 73!!!!! 
Naast de garagedeur kan het neergezet worden!  

Wel in de originele verpakking of plastic fles! 

Dan zorgen wij dat het in de gele container komt. 
 

Iedereen die OKV en het milieu een warm hart toedraagt, kan de vereniging 

steunen onder het motto:  
Frituurvet inzamelen, vet voor de club! 

 

Door het coronavirus is er niet veel ingeleverd ………… 

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. 

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

SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS 
Na de hete zomer is de herfst weer in aantocht, nieuwe schoenen nodig? 

Als je dit gaat bestellen, 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. 

 

http://www.bol.com/
http://www.bol.com/
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OP HET VELD EN KANTINEDIENST 

Elk lid heeft vorige week vrijdag deze onderstaande mail ontvangen…. Jong en oud 

Hallo allemaal! 

Nee niet van het wel bekende tv-programma, maar gewoon van de nieuwe kantinecommissie. Jaimy en ik 

(Richard) zullen vanaf dit seizoen de kantinediensten regelen. Dit jaar zal het wederom doormiddel van 

een online excel document gebeuren. Het online document is hier te vinden. Voor sommige is dit 

misschien wel bekend, omdat we dit 2 jaar terug ook hebben gebruikt voor het indelen van de 

kantinediensten. We gaan er vanuit dat iedereen weet hoe internet werkt en bovendien weet hoe excel 

werkt. Mocht het inschrijven in het excel document niet lukken, dan is het mogelijk om een mail te sturen 

naar kantine@okv-korfbal.nl met jouw voorkeur. Dan zullen wij je inschrijven voor de kantinediensten. 

Met betrekking tot de inschrijvingen 

Jaimy en ik werken met het principe: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Zorg dus dat je je op tijd 

inschrijft. Misschien heb je zelfs wel die ene kortere dienst of heb je juist een dienst tijdens een wedstrijd 

waarvan je denkt: ‘die heb ik altijd al eens willen zien’. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat indien je 

je niet inschrijft en er open plekken zijn, we deze zullen gaan opvullen. Dit houdt in dat je dan niet zelf de 

keuze hebt wanneer je kantinedienst draait. Indien je op die dag/tijd niet kan, zul je dus zelf voor 

vervanging moeten zoeken.  

Je zal vanuit de kantine@okv-korfbal.nl een mail ontvangen op de maandag of dinsdag voordat je 

kantinedienst hebt. Zo kan je het niet vergeten en als je dan toch echt niet kan, heb je genoeg tijd om 

vervanging te regelen. Wij willen graag aan alle leden van OKV vragen of ze willen kijken of ze zich willen 

inschrijven voor de kantinediensten. We hebben rond de 200 leden (ouders niet meegerekend) dus als 

iedereen een dienst doet zijn we er allemaal vanaf. 

Voor de mensen die net de link hebben gemist: via hier kan je je inschrijven voor de kantinediensten. 

Indien je trainen geeft en fluit is er geen verplichting om kantinedienst te draaien. Uiteraard willen we wel 

vragen of iedereen zich wil opgeven. Nogmaals als iedereen een dienst doet, zijn we er snel vanaf. 

Graag willen wij ook een extra beroep doen op de ouders. Wij hebben de wedstrijden in het 

overzicht erbij gezet omdat u dan als ouder zijnde een kantinedienst zou kunnen draaien tijdens het 

kijken van de wedstrijd van uw kind. Wat is er nu niet mooier om de wedstrijd van je kind(eren) te kijken 

en tegelijkertijd de club een handje te helpen? Tijdens de wedstrijden is het vaak rustiger en is er dus de 

mogelijkheid om de wedstrijd te kijken. Het zal alleen in de rust of aan het einde van de wedstrijd wat 

drukker zijn. Dat scheelt dan in ieder geval, want dan is uw kind ook klaar met de wedstrijd. Bovendien, 

als we de kantinediensten niet rond kunnen krijgen, zullen we net als de klokdiensten in de zaal, ouders 

gaan aanwijzen om kantinedienst te draaien. 

Corona/Covid-19 

Nu zullen veel leden zich eventueel afvragen hoe wij dit hebben geregeld binnen OKV met betrekking tot 

Corona/Covid-19. Met betrekking tot de kantinediensten gaat het als volgt: 

De kantinediensten zijn de enige personen achter de bar. Er mogen dus geen (andere) leden achter de 

bar 

Tot nadere berichtgeving zal er alleen maar gepind worden. Het pin apparaat kan worden afgenomen met 

een doekje 

Daarnaast volgen we de corona-regels die in heel Nederland gelden met een goede dosis gezond 

verstand. 

Met betrekking tot de looprichtingen en het verplicht plaatsnemen bij drinken of eten van je bestelling 

hoeft er niet gecontroleerd te worden door de kantinedienst. Dit houdt in, dat wanneer iemand tegen de 

richting in loopt en staat zijn/haar drankje op drinkt, hoef je hier als kantinedienst niets van de zeggen. 

Het mag uiteraard wel mocht je je hierbij prettig voelen. Het is ook mogelijk om een mondkapje op te 

zetten op het moment dat je kantinedienst draait, dat is wat ons betreft geen probleem. Voor de overige 

corona regels verwijs ik jullie graag verder naar de website van OKV.  

Als er vragen zijn kunnen jullie altijd contact opnemen met Jaimy of mij. Zelf ben ik elke dinsdag en 

donderdag bij OKV vanwege trainen. Jaimy is te bereiken via kantine@okv-korfbal.nl 

Groetjes! 

Jaimy en Richard 
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Er volgde daarna nog een mail…………… zie je mailbox 

Aanvulling op kantinediensten 

Zijn we weer! 

Er blijkt iets verkeerd te zijn gegaan met de link. We gaan ervan uit dat iedereen weet hoe excel en 

internet werkt, maar dan moeten we er ook vanuit kunnen gaan dat de mensen die de link rond sturen 

ook weten hoe het werkt. Onze excuses voor de mensen die in de verwarring zijn gekomen. 

Hierbij dus een nieuwe link: Klik hier om je in te schrijven. 

De mensen die mij vanmorgen/vanmiddag hebben gemaild en daar een bevestiging op hebben gekregen, 

staan ook in het nieuwe bestand. Indien er alsnog problemen zijn met het invullen, stuur dan een mail 

naar kantine@okv-korfbal.nl. Zet daarin graag als onderwerp: ‘kantinedienst, [datum] [tijd]'. Dan zorgen 

wij dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt. 

Met vriendelijke groeten,  Jaimy & Richard 

OP HET VELD EN KANTINEDIENST 
ER ZIJN NOG OPEN PLEKKEN……… LEDEN VAN OKV EN MISSCHIEN OUDERS GRAAG EVEN 

INVULLEN DAN KAN DE KANTINE OPEN BLIJVEN………….. 
ZATERDAG 5 SEPTEMBER       
aanvang wedstrijd 
10.00 uur OKV F1  - Haarlem F1 

10.00 uur OKV E2  - KZ/Thermo4U E4 

10.30 uur OKV C1  - ZKV (Za) C2  

11.00 uur OKV B1  - Furore B1 

11.15 uur OKV D3  - BEP D2 

11.45 uur OKV C2  - Furore C2 

12.15 uur OKV D2  - DKV Victoria D1 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

GEEN THUIS WEDSTRIJDEN 

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER       

aanvang wedstrijd 

10.00 uur OKV E1   - GG/IJskoud de Beste E2  

11.00 uur OKV D1   - GG/IJskoud de Beste D1   

11.00 uur OKV A2   - DKV Victoria A2  

11.15 uur OKV E3   - BEP E2   

12.30 uur OKV A1   - ZKC’31 A1   

12.30 uur OKV B2   - GG/IJskoud de Beste B3  

14.00 uur OKV 2   - ZKC’31 2 

15.30 uur OKV 1   - ZKC’31 1 
ZONDAG 13 SEPTEMBER       

aanvang wedstrijd 

11.30 uur OKV 5 - Apollo 4    

13.00 uur OKV 4 - Purmer 5 (wordt nog gewijzigd naar ’n avond )  

14.30 uur OKV 3 - Aurora 2 (wordt nog gewijzigd naar ’n avond ) 

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER       

aanvang wedstrijd 

10.00 uur OKV F1  - Blauw Wit(A) F1 

10.30 uur OKV E2  - Sporting Andijk E1 

10.30 uur OKV C1  - DSO(A) C1  

11.00 uur OKV B1  - DKV Victoria B1 

11.45 uur OKV E1  - GG/IJskoud de Beste E1 

11.45 uur OKV C2  - KZ/Thermo4U C5 

12.30 uur OKV B2  - KZ/Thermo4U B4                    KIJK VERDER IN DE KANTINEMAIL DIE IEDEREEN 

14.00 uur OKV A2  - Swift (A) A2      ONTVANGEN HEEFT. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER    

GEEN THUIS WEDSTRIJDEN        

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 

  9.00 – 11.30 uur ANNOUK BUTTER – JENTE VISSER 

  MARIEKE BREMMER 

11.00 – einde LIESBETH VAN DER ZEE -  1 x NB 

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 

  9.00 – 11.30 uur CELINE BAKKER – BENTE DIL 

11.00 – 13.30 uur ANGELIQUE BRANDBERG  -  

KIKI DE JONG 

13.00 – 15.00 uur 3x NB 

15.00 – einde  BERT DE JONG  - 2x NB 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 

10.30 – 13.00 uur MARIJANNE OPSTAL – 1 x NB 

12.30 – einde  NIKA OUDEWORTEL  – 1 x NB 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 

  9.00 – 11.30 uur 2 x NB 

11.00 – 13.00 uur 2 x NB 

13.00 – einde  2 x NB 

https://1drv.ms/x/s!ArNa4yW-x6KDgVWSwxZaBdx2mZRy?e=RSxEne
mailto:kantine@okv-korfbal.nl
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INDELING VELD SEIZOEN WEDSTRIJDSPORT EN BREEDTESPORT  2020-2021 
2F       R3M   

1 Atlantis 1  Za Mijdrecht  1 Atlantis 2  Za Mijdrecht 

2 EKVA 1  Za Almere  2 BEP 3  Za Purmerend 

3 Fiducia 1  Za Vleuten  3 EKVA 3  Za Almere 

4 Furore 1  Zo Assendelft  4 Haarlem 2  Za Haarlem 

5 Haarlem 1  Za Haarlem  5 KVA 4  Za Amstelveen 

6 OKV 1  Za Oostzaan  6 OKV 2  Za Oostzaan 

7 Rapid 1  Za Haarlem  7 Rohda 4  Za Amsterdam 

8 ZKC '31 1  Za Zaandam  8 ZKC '31 2  Za Zaandam 

        

R3L       S - 219   

1 Achilles (Hg) 5 Zo s-Gravenhage  Stormvogels (U) 3 Zo Uitgeest 

2 ALO 3  Zo s-Gravenhage  WWSV 2  Zo Wijdewormer 

3 Aurora 2  Zo Haarlem  Purmer 5  Zo Purmerend 

4 Die Haghe 4 Zo s-Gravenhage  OKV 4   Zo Oostzaan 

5 Furore 2  Zo Assendelft     

6 HKV/Ons Eibernest 4  Zo s-Gravenhage     

7 OKV 3  Zo Oostzaan     

8 Sporting Trigon 4 Zo Leiden     

        

S - 218       

Apollo 4  Zo Heerhugowaard     

Oosterkwartier 3 Zo Haarlem     

OKV 5   Zo Oostzaan     

KZ/Thermo4U 8 Zo Koog aan de Zaan     

        

        

 

 

JEUGD       

A2G (wedstrijdsport)    A - 051   

1 AW/DTV A2  Za Amsterdam  Purmer A1  Za Purmerend 

2 BEP A2  Za Purmerend  OKV A2  Za Oostzaan 

3 Blauw-Wit (A) A1 Za Amsterdam  Swift (A) A2  Za Amsterdam 

4 Furore A1  Za Assendelft  DKV Victoria A2 Za Diemen 

5 KVA A1  Za Amstelveen   

6 OKV A1  Za Oostzaan   

7 Sporting West A1 Za Amsterdam   

8 ZKC '31 A1  Za Zaandam     

        

B2G (wedstrijdsport)    B - 058   

1 Apollo B1  Za Heerhugowaard KZ/Thermo4U B4 Za Koog aan de Zaan 

2 DKV Victoria B1 Za Diemen  OKV B2  Za Oostzaan 

3 Furore B1  Za Assendelft  Roda B1  Za Westzaan 

4 OKV B1  Za Oostzaan  GG/IJskoud de Beste B3 Za Wormer 

        

C - 066      C - 067   

DSO (A) C1  Za Alkmaar  Haarlem C2  Za Haarlem 

Apollo C2  Za Heerhugowaard KZ/Thermo4U C5 Za Koog aan de Zaan 

OKV C1  Za Oostzaan  OKV C2  Za Oostzaan 

ZKV (Za) C2  Za Zaandam  Furore C2  Za Assendelft 

        

DHKD (wedstrijdsport)    D - 067  

1 GG/IJskoud de Beste D1 Za Wormer  DKV Victoria D1 Za Diemen 

2 KZ/Thermo4U D1 Za Koog aan de Zaan  Rapid D1  Za Haarlem 

3 OKV D1  Za Oostzaan  GG/IJskoud de Beste D3 Za Wormer 

4 OVVO D1  Za Maarssen  OKV D2  Za Oostzaan 
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D4 – 15   ( viertal)    E - 095   

BEP D2  Za Purmerend  GG/IJskoud de Beste E1 Za Wormer 

SDO (H) D1  Za Hillegom  KZ/Thermo4U E1 Za Koog aan de Zaan 

OKV D3  Za Oostzaan  OKV E1  Za Oostzaan 

Kleine Sluis D1 Za Anna Paulowna GG/IJskoud de Beste E2 Za Wormer 

        

E – 099      E - 097   

Roda E3  Za Westzaan  OKV E3  Za Oostzaan 

OKV E2  Za Oostzaan  BEP E2   Za Purmerend 

KZ/Thermo4U E4 Za Koog aan de Zaan GG/IJskoud de Beste E4 Za Wormer 

Sporting Andijk E1 Za Andijk   Swift (A) E1  Za Amsterdam 

        

F - 040       

Blauw Wit(A) F1  Amsterdam 
GG/IJskoud de Beste F2 Za Wormer     

Haarlem F1   Haarlem 

OKV F1  Za Oostzaan 
 

Van de ledenadministratie……. 

Cat.         D/H  Naam               Adres                                      Geb.datum 

Sen.       H  Joey Bakker  Rietschoot 104 1511 WN Oostzaan  14-11-1993 

Sen.           H  Jelte de Vries  Speksnijderweg 38 1121 PN Landsmeer 12-01-1987 

Pup.       H  Rover de Vries  Speksnijderweg 38 1121 PN Landsmeer 29-08-2010 

Welkom bij OKV en veel korfbalplezier 

 

Nog geen lid maar wel welkom 

Cat.         D/H  Naam               Adres                                      Geb.datum 
Pup         D  Appelonia Horneman       15-11-2009 

 

Ledenadministratie 

 
 

 

DE JARIGEN IN ………… 
         
SEPTEMBER     

Edwin Wals  1 

Annouk Butter  1 

Koen Daamen  4 
Roy Mol  5 

Rick Vlastuin  11 

Bert Stam  17 
Wim de Graaf  18 

Karel Brouwer  19 

Kees Schaft  21 
Klara Schaft  24 

Sonja Hendriks  26 

Guda Tijmes  27 
Trijnie Witbaard 28 

 

 
 

 

 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
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SEIZOEN 2020 – 2021  NAJAAR 

TRAININGSTIJDEN en INDELING VELD:    
MAANDAG  VANAF 17 AUGUSTUS 2020   TRAINERS 

18.00 – 19.00 uur OKV F1   VELD 2A Esther  - Nicky 

18.00 – 19.00 uur OKV E1   VELD 2A Linda en Wesley 

19.00 – 20.00 uur  OKV D1   VELD 1B   Marcel S. en Ferrie 

19.00 – 20.00 uur OKV C1   VELD 2B Robin en Peter 

19.00 – 20.00 uur OKV C2   VELD 2A Ineke 

19.00 – 20.30 uur OKV A1   VELD 1A    Marcel B. 

20.00 – 21.00 uur OKV A2   VELD 2B Robin en Dion 

 

DINSDAG  

18.00 – 19.00 uur OKV E2   VELD 2A Mario 

18.00 – 19.00 uur OKV E3   VELD 2A Esmee en Ilse  

18.00 – 19.00 uur OKV D2   VELD 2B Davey H. 

18.00 – 19.00 uur OKV D3   VELD 2B Bert R. 

19.00 – 20.00 uur  OKV B1   VELD 1A   Colin 

19.00 – 20.00 uur  OKV B2    VELD 2B   Kelly 

19.15 – 20.15 uur OKV 4   VELD 1B Jordy en Jasper 

20.15 – 21.15 uur OKV 3   VELD 2A Mario en Koen    

20.30 – 22.00 uur Selectie 1-2  VELD 1A - 1B Cock, Bert 

 

WOENSDAG  

17.45 – 18.45 uur OKV D2   VELD 1B Davey H. 

18.00 – 19.00 uur OKV F1   VELD 2A Esther - Nicky 

18.00 – 19.00 uur OKV E1   VELD 2A Linda en Wesley 

19.00 – 20.00 uur  OKV D1   VELD 1B   Marcel S. en Ferrie 

19.00 – 20.00 uur OKV C1   VELD 2B Robin en Peter 

19.00 – 20.00 uur OKV C2   VELD 2A Ineke 

19.00 – 20.30 uur OKV A1   VELD 1A    Marcel B. 

20.00 – 21.00 uur OKV A2   VELD 2B Robin en Dion 

20.00 – 21.00 uur OKV 5 - RECREANTEN  VELD 2A Wim of Bert R. 

   

DONDERDAG  

18.00 – 19.00 uur OKV E2   VELD 2A Mario 

18.00 – 19.00 uur OKV E3   VELD 2A Esmee en Ilse  

18.00 – 19.00 uur OKV D3   VELD 2B Bert R. 

19.00 – 20.00 uur  OKV B1   VELD 1A   Colin 

19.00 – 20.00 uur  OKV B2    VELD 2B   Kelly 

19.15 – 20.15 uur OKV 4   VELD 1B Jordy en Jasper 

20.15 – 21.15 uur OKV 3   VELD 2A Mario en Koen    

20.30 – 22.00 uur Selectie 1-2  VELD 1A - 1B Cock, Bert 

  

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELD 2B 

 

 

 

VELD 2A 

 

          

VELD 1B 

 

 

 

VELD 1A 

 

 

 

 

KANTINE KLEEDKAMERS 

    1 – 2 – 3 - 4 



 

 

 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 
 

 
 

 

 



 

 
 

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 
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      Jeugdnieuws    
              Seizoen 2020 - 2021     

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nr. 1 

 MAANDAG 31 AUGUSTUS 

  INHOUD: 

  - UITSLAGEN OEFENWEDSTRIJDEN 

  - PROGRAMMA 

  - VELD INDELING BLZ . 14/15 

  - DE JARIGEN IN SEPTEMBER 

  - VERVOER UITWEDSTRIJDEN 

  - CORONA REGELS RONDOM HET VELD 

  - VERNIEUWDE SPELREGELS ZIE BLZ. 7 

  - ROUTE BESCHRIJVINGEN NAAR DE VELDEN BLZ. 6/7 

  - 1 e  VERSLAG IS BINNEN (WIE VOLGT ) 

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

DE REDACTIE: 

J.de Graaf-de Lange 

Zuideinde 73 

1511 GB Oostzaan 

redactie@okv-korfbal.nl 

COPIE INLEVEREN VÓÓR: 

Maandagmorgen 9.00 uur  

als het clubblad verschijnt. 

Anders i.o.m. de redactie 

    

HET VOLGEND CLUBBLAD 

VERSCHIJNT  OP  

              14 SEPTEMBER 

  

 

   

 

 

DE JARIGEN IN……….. 

SEPTEMBER    

Wout Raatsie   1 
Kelvin Horsthuis 7 

Nikki Wartenbergh 10 

Dyon Adriaanse 11 
Isolde Dijkema  16 

Teun Broers  17 

Jaylin de Jong  19 
Melle Abdul-Rasjid 27 

Danique Schols  29 

 

HARTELIJK  GEFELICITEERD EN ’N 

FIJNE DAG TOEGEWENST 

      

 

Beste ouders van onze jeugdleden, 

De kantinecommissie vraagt of jullie ’n 

paar uurtjes mee willen helpen in de 

kantine  

GEEF JE SPONTAAN OP…….. 

HET IS HEEL LEUK WERK !!!! 

                      Redactie 

mailto:jeugdcommissie@okv-korfbal.nl
mailto:p.hottentot@kpnplanet.nl
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Vervoer uitwedstrijden    goed!!  Fout !! 

Beste ouders, trainers, en spelers, 

 
Komend weekend zijn de eerste uitwedstrijden waarbij er 

chauffeurs zijn ingedeeld om te rijden. Gezien de Corona 

problematiek zijn ook hier beperkende regels van 

toepassing.  
 

Het is toegestaan om met personen uit meerdere 

huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar 

uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten. 
  

Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen 

uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te 

dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Dit ter bescherming van jezelf maar ook van 

medespelers en jeugdleden die bij jou in de auto plaatsnemen.  
 

Wedstrijdsecretaris 

Wim 

 

 

 

 

Corona-regels rondom wedstrijden 

Er zijn wat praktische dingen, waar je als speler, 

scheidsrechter of toeschouwer rekening mee moet 
houden. 

Geen handen schudden met de scheidsrechter. 

Buiten de lijnen neemt 18 jaar en ouder de anderhalve 

meter regel in acht. 

Voor de coaches geldt, dat ook zij die anderhalve 

meter tot hun spelers in acht nemen, bijvoorbeeld ook 

bij een time-out 

Spelers, die gebruik maken van drinkflessen alleen uit 

hun eigen bidon. 

Bij de seniorenwedstrijden worden extra banken langs de lijn aan de kant van de dug-outs gezet, want 
ook op de spelersbank dient de anderhalve meter in acht te worden genomen. 

Om die reden kun je ook niet meteen achter het hek gaan staan waar de spelersbanken staan, want ook 

dan speelt de anderhalve meter een rol. 

Op het terras kan men plaatst nemen op de stoelen op anderhalve meter, staan is niet toegestaan. 

 

Wedstrijdsecretaris 
Wim 
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UITSLAGEN 
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

OKV D1  - Furore D1      7-4     

Purmer D1  - OKV D2 2-10 
Purmer E1  - OKV E1 0-16 

Purmer F1  - OKV F1 5-2 

 

OEFENWEDSTRIJDEN 

DINSDAG 1 SEPTEMBER 
        aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. OKV A1   – ZKC’31 A1  19.30 uur 18.45 uur   KG 

 
WOENSDAG 2 SEPTEMBER 

        aanvang aanwezig vertrek  veld 

Asp. Haarlem B1 - OKV B1  19.30 uur   18.20 uur KG 
 WWSV C1 - OKV C2  18.45 uur   18.00 uur KG 

Pup. WWSV E1 - OKV E3  17.30 uur   16.45 uur KG 
      

 

PROGRAMMA ( start competitie) 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER       

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. Sp.West/Bonarius.com A1 – OKV A1 11.15 uur   10.00 uur KG 

 Purmer A1 - OKV A2  13.00 uur   12.00 uur KG 

Asp. OKV B1  - Furore B1  11.00 uur 10.30 uur   KG 

 Roda B1 - OKV B2  10.30 uur     9.40 uur KG 

 OKV C1  - ZKV (Za) C2  10.30 uur 10.00 uur   KG 

 OKV C2  - Furore C2  11.45 uur 11.15 uur   KG 

Pup. OVVO D1 - OKV D1  11.15 uur   10.00 uur KG 

 OKV D2  - DKV Victoria D1 12.15 uur 11.45 uur   KG 

 OKV D3  - BEP D2  11.15 uur 10.45 uur   KG 

 KZ/Thermo4U E1 – OKV E1  12.00 uur   11.10 uur KG 

 OKV E2  - KZ/Thermo4U E4 10.00 uur   9.30 uur   KG 

 Swift (A) E1 - OKV E3  10.15 uur     9.15 uur KG 

 OKV F1  - Haarlem F1  10.00 uur   9.30 uur   KG  
 

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER       

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. OKV A1  - ZKC’31 A1  12.30 uur 11.45 uur   KG 

 OKV A2  - DKV Victoria A2 11.00 uur 10.30 uur   KG 

Asp. Apollo B1 - OKV B1  12.15 uur   11.05 uur KG 

 OKV B2      - GG/IJskoud de Beste B3 12.30 uur 12.00 uur   KG 

 Apollo C2 - OKV C1  11.00 uur     9.50 uur KG 

 Haarlem C2 - OKV C2  11.30 uur   10.20 uur KG 

Pup. OKV D1      - GG/IJskoud de Beste D1 11.00 uur 10.30 uur   KG 

 GG/IJskoud de Beste D3 – OKV D2 10.30 uur     9.40 uur KG 

 Kleine Sluis D1 - OKV D3  11.00 uur     9.30 uur KG 

 OKV E1     - GG/IJskoud de Beste E2 10.00 uur   9.30 uur   KG 

 Roda E3 - OKV E2  11.00 uur   10.10 uur KG 

 OKV E3  - BEP E2  11.15 uur 10.45 uur   KG 

 GG/IJskoud de Beste F2 – OKV F1   9.00 uur     8.10 uur KG 
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ZATERDAG 19 SEPTEMBER       

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. AW/DTV A2 - OKV A1  10.00 uur     9.00 uur KG 

 OKV A2  - Swift (A) A2  14.00 uur 13.30 uur   KG 

Asp. OKV B1  - DKV Victoria B1 11.00 uur 10.30 uur   KG 

 OKV B2  - KZ/Thermo4U B4 12.30 uur 12.00 uur   KG 

 OKV C1  - DSO(A) C1  10.30 uur 10.00 uur   KG 

 OKV C2  - KZ/Thermo4U C5 11.45 uur 11.15 uur     KG 

Pup. KZ/Thermo4U D1 – oKV D1  10.00 uur     9.10 uur KG 

 Rapid D1 - OKV D2  11.00 uur     9.50 uur KG 

 SDO(H) D1 - OKV D3    9.30 uur     8.15 uur KG 

 OKV E1       - GG/IJskoud de Beste E1 11.45 uur 11.15 uur   KG 

 OKV E2  - Sporting Andijk E1 10.30 uur 10.00 uur   KG 

 GG/IJskoud de Beste E4 – OKV E3   9.00 uur     8.10 uur KG 

 OKV F1  - Blauw Wit(A) F1 10.00 uur   9.30 uur   KG 

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER       

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. Furore A1 - OKV A1  14.00 uur   12.50 uur KG 

 OKV A2  - Purmer A1  12.30 uur 12.00 uur   KG 

Asp. Furore B1 - OKV B1  12.45 uur   11.45 uur KG 

 OKV B2  - Roda B1  11.00 uur 10.30 uur   KG 

 ZKV(Za) C2  - OKV C1  12.45 uur   12.00 uur KG 

 Furore C2 - OKV C2  10.45 uur     9.50 uur KG 

Pup. OKV D1  - OVVO D1  10.30 uur 10.00 uur   KG 

 DKV Victoria D1 – OKV D2  10.00 uur     9.00 uur KG 

 BEP D2  - OKV D3  12.15 uur   11.15 uur KG 

 OKV E1  - KZ/Thermo4U E1 12.30 uur 12.00 uur   KG 

 KZ/Thermo4U E4 – OKV E2  11.00 uur   10.10 uur KG 

 OKV E3  - Swift (A) E1  11.30 uur 11.00 uur   KG 

 Haarlem F1 - OKV F1    9.00 uur     8.00 uur KG 

      

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

Purmer D1 - OKV  D2 
Esmee                                    Julia 

Timo                                      Jennifer 

Ischa                                      Luuk 
Kelvin                                     Teun 

wissel; Huub 

 
Vandaag was de eerste oefenwedstrijd, heel spannend. 

Iedereen speelde goed over en er waren heel veel kansen. 

gescoord hebben; Jennifer 2, Teun 2, Ischa 2, Kelvin 1, Julia 1, Luuk 1 en er was er nog 1 volgens de 
scheids maar wij weten niet wie. 

Doordat Esmee, Timo en Huub zo goed de bal aangaven en afvingen konden de andere scoren. 

Luuk  en Huub hebben ook geholpen met invallen anders hadden we 1 speler te kort. 
het was een hele mooie wedstrijd en 2-10 gewonnen. 

SUPER.              

Op naar de volgende wedstrijd.       Davey en Ineke 
             

             

             

             
             

             

             
             

             

             

EVEN DIT………….. 

Tijdens de trainingen beland er weleens ’n bal van € 50.00 in het riet – sloot of de 

bramenstruiken, deze niet laten liggen of even doorgeven aan mij. 

Graag de korfbalpalen op de kar en zeven kunststofmanden. 

Wedstrijdpalen en overige kunststof manden op de stellage in de container. 

Pionnen - hoedjes en hoepels(ringen) in de daarvoor bestemde kist en niet op het veld 

of op de kar laten liggen. 

Ook de ballen op de juiste stelling leggen in het ballenhok en vergeet niet het 

ballenhok te sluiten ! 

TRAINERS WILLEN JULLIE HIER OOK EVEN OPLETTEN!!! 

WIM 
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De grote club Aktie 2019 

35 lotenverkopers hebben in september / oktober 2019 25 of meer loten verkocht en mogen een dagje 

weg met OKV.  

 

DOOR DE CORONA IS DIT NOG NIET GEBEURD, MAAR HET BESTUUR HEEFT HET GELD VOOR DIT UITJE 

WEL GERESERVEERD EN ZODRA HET KAN EN MAG GAAN WE MET DE ONDERSTAANDE LOTEN 

VERKOPERS ER OP UIT 

 

Dit zijn de 35 lotenverkopers die een dagje met ons mee mogen, wanneer is nog niet bekend 

maar daar krijgen jullie wel bericht van. ( dit zal wel 2021 worden) 

Don Hovinga, Jelmer Liefferink, Wout en Lieke Raatsie, Inez en Sophie Egthuijzen, Mara Flens,  

Isabel Hopman, Kees Spinder, Ryan van Noord, Mika en Danique Schols, Jarno Visser,  

Jalin en Jessie de Jong, Marye Hottentot, Tygo, Matz en Vinz van Vegten, Demian Mol,  

Shannon en Lana van Althuis, Femke Hazes, Robyn Lust, Finn Jacobs, Hugo Bley, Melle Schaft,  

Meez Wals, Kelvin en Elisa Horsthuis, Luuk Sijpenstein, Rosa Bermon, Kelsey Brandberg,  

Cloe Roebersen, Mike Ruig. 

 

 
Grote Club Actie 2020  
 
                  September 2020 

De jaarlijkse Grote Club Actie start op zaterdag 19 september. 

Ook dit jaar doen we weer mee en hopen weer alle loten te verkopen! 
 

Door de corona wordt het zeer moeilijk om de loten te verkopen langs de deuren, maar onze vereniging 

heeft de opbrengst van deze loterij heel hard nodig 

 
 

Daarom doen wij ook nu een beroep op de jeugd en de senioren om zoveel mogelijk loten te 

verkopen. 
Ieder jeugdlid  en senioren lid krijgt als start 10 loten aangeboden voor de verkoop, als de  

jeugdleden 25 loten of meer verkopen dan  hebben we weer ’n grote verrassing !!! 

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…………… 

 

 

Prijzenpakket 2020 
De Grote Clubactie start dit jaar op zaterdag 19 september 

Hoofdprijs € 100.000, 
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                     2e prijs 

2e Prijs Auto Seat mii electric, 4 jaar zorgeloos rijden 

3e Prijs Reischeque luxe campingvakantie met Vacansoleil t.w.v. € 2.500,- 
4e-5e Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,- 

6e-10e Reischeque luxe campingvakantie met Vacansoleil t.w.v. € 750,-  

11e-20e 3-daagse minicruise New Castle met DFDS voor 4 personen 
21e-30e 3-daagse minicruise New Castle met DFDS voor 2 personen 

31e-120e 2 toegangstickets Select Wellness 

121e-195e Rondvaart Blue Boat voor 2 personen    
196e-365e 2 toegangstickets This is Holland 

366e-465e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,- 

466e- 665e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,- 

Prijzen op eindcijfers 

Laatste 4 cijfers Masita cadeaubon t.w.v. € 100,- 

Laatste 3 cijfers Fotoboek Smartphoto 
Laatste 2 cijfers Greetz € 5,- cadeaubon 

Prijs op eindcijfer Bookchoice abonnement 2 maanden 

 

            3e prijs 

 

 

 

Verantwoord loten verkopen tijdens de Grote Clubactie 

 
OKV  gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie 

 

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. 
Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar 

zetten we ons in voor training benodigdheden  Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus 

€2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.  
 

Verantwoord loten verkopen……….hoe creatief ben jij?? 

 

 
 
Extra inkomsten hard nodig 

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, 
vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ce-zaanstreek.nl/


 

 

 
 

 

 

 

 

KLAASSE BOS

Tuinmaterialen
 

   Grote sortering 

Met Klaasse Bos hekwerken 

Ruime collectie schuttingen 

Noordeinde 75 Oostzaan 

Tel. 075-6844477 

Kerkbuurt 2b, 1511 BD Oostzaan.   
Tel. 075-6844809                                        

Op dinsdag en woensdag gesloten 
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