
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rood  
witte leeuw 

Oostzaanse Korfbal vereniging 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE OOSTZAANSE KORFBAL VERENIGING Opgericht 2 juni 1932 

( hoofdsponsor ) 
 

( hoofdsponsor ) 

 

 
( hoofdsponsor ) 

 

 



 

 

 H. DEKKER 

Bloemen en planten 
 

Voor al uw bloemen, planten, rouwstukken 

En eenjarige planten 

 

 

 

Zuideinde 200 a Oostzaan Tel. 020 - 6311972 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



De  Rood  Witte  Leeuw 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 

 

 

 

WOENSDAG 8 JUNI 
 
Beste Leden, 

Het seizoen nadert zijn einde. Na 2 corona jaren geen evenementen gehad te hebben, was het de 

afgelopen weken eindelijk weer tijd voor o.a. het Hemelvaart toernooi en het Pinksterkamp. Van beide 

evenementen wil ik graag alle vrijwilligers en organisatie bedanken voor de geslaagde Hemelvaartsdag en 

het uitstekend georganiseerde Pinksterweekend. Ook het volgende evenement staat alweer voor de deur. 

2 juni j.l. mocht onze club alweer haar 90e verjaardag vieren. Graag willen we dit samen met alle (oud) 

leden, vrijwilligers en introducees vieren op zondag 11 september. Houdt dus je agenda vrij, details zullen 

snel volgen! 

Op enkele kleine details na is ons complex de afgelopen periode mooi opgeknapt. De kleedkamers, nieuwe 

vlaggenmasten en het logo op de zijwand zien er super uit. Alle bouwers hartelijk bedankt! 

Ook wil ik als kantinecommissie iedereen die dit seizoen achter de bar gestaan heeft bedanken voor hun 

inzet. 

Op naar een mooi seizoeneinde en 11 september naar een mooie seizoenopening! 

Groet, Jaimy 

 

 

 

 

74e 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 11 JULI 
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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  

Albert Roebersen 

Scholekster 18 

1511 KX Oostzaan 

Tel: 06-27617612 

albert_roebersen@hotmail.com 

 

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 

DE AGENDA    
11 SEPT.  OKV 90 JAAR FEEST 

PLANNING SCHOOLKORFBAL TOERNOOI  19 t/m 22 SEPTEMBER 2022 

HET LAATSTE CLUBBLAD  VAN DIT SEIZOEN 2021 – 2022 

VERSCHIJNT  OP  11 JULI 
 

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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UITSLAGEN   
28  - 29  MEI 
OKV 1 - ZKC’31 1     6-19 

OKV 2 - ZKC’31 2   13-15 

Fortuna/Delta Logistiek 6 – OKV 3 17-7 

OKV 4  - Triaz 2    7-12 

WWSV 2 - OKV 5  12-6 

 

 

ZATERDAG 4 JUNI – ZONDAG 5 JUNI 
GEEN WEDSTRIJDEN 

 

PROGRAMMA 

 

ZATERDAG 11 JUNI 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

OKV 1  - Fortissimo 1   15.30 uur 14.00 uur   KG 

OKV 2  - Fortissimo 2   14.00 uur 13.15 uur   KG 

 

ZONDAG 12 JUNI 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

Sporting Trigon 4 – OKV 3   14.30 uur   13.10 uur KG 

Hilversum 1 - OKV 4   11.30 uur   10.15 uur GRAS 

OKV 5  - Stormvogels(U) 3  11.00 uur 10.30 uur   KG 

 

WOENSDAG 15 JUNI  INGELAST !! 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

OKV 3  - GG /IJskoud de Beste 5 19.30 uur 19.00 uur   KG 

 

ZATERDAG 18 JUNI 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

DWS 1  - OKV 1   15.30 uur   13.30 uur KG 

DWS 2  - OKV 2   14.00 uur   11.45 uur KG 

 

 

ZONDAG 19 JUNI 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

OKV 3  - GG /IJskoud de Beste 5 VERPLAATST NAAR 15 JUNI 

OKV 4  - GG/IJskoud de Beste 8 13.00 uur 12.30 uur   KG 

Purmer 4 - OKV 5   10.00 uur     9.00 uur KG 

 

ADRESSEN NAAR DE VELDEN  

Sporting TRIGON  Cronesteinkade 19 2313 GX LEIDEN   071 5141805 

Hilversum Sportpark Craailoo 4 1222 AA Hilversum 

DWS Doctor A.A. Jessestraat 3 3774 JV Kootwijkerbroek 

Purmer   Sportpark Heemstee    Heemstee 65   1446 ES   Purmerend  Tel: 0299-647837 

FURORE   Sportpark De Zoom Jaap Bootpad 2 1567 DA Assendelft Tel: 075 6210968 

Stormvogels  Sportpark De Koog Niesvenstraat 14 1911 VA   Uitgeest Tel: 0251-313883 

Blauw Wit  Joos Banckersweg 18a 1056 EP   Amsterdam Tel: 020-6160894 of 020-6180894 

 (LET OP ………..BETAALD PARKEREN). 

Rapid Korfbalcentrum Kleverlaan   t Hoenstraat 3  2023 KW   Haarlem   Tel: 023-5262139 

KZ /Thermo4U  Sportpark De Koog Wezelstraat 5  1541 LZ   Koog aan de Zaan Tel: 075-6289200 

Roda   Torenstraat 6 1551 BL   Westzaan Tel: 075-6288047 

EKVA   Fanny Blankers Koenpark  Marathonlaan 14 1318 EE   Almere Tel: 036-5327659 

DKV Victoria   Sportpark De Diemen Sportlaan 5 1111 PX   Diemen Tel: 020-6991952 

BEP  Flevostraat 50 1442 PZ   Purmerend  Tel: 0299-429726 

 

             

2 JUNI     

OKV 1  - Viking 1 12-14 

OKV 2  - Viking 2 16-16 

Triaz 2  - OKV 4       13-13 

 

WIE WIL ER WEL EENS ’N 

WEDSTRIJDJE FLUITEN 

IK HOOR GRAAG VAN JE 

GROET WIM 
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Nieuw lid 

Cat.         D/H  Naam               Adres                                  Geb.datum 
Asp.     D  Hayley Engel  Burgm. Bratstraat 4 1511 BL OOSTZAAN 15-03-2010 

Welkom bij OKV en veel korfbalplezier 

Ledenadministratie Jannie de Graaf 

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

     

     
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021/2022    
 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE JARIGEN IN JUNI     

OKV   2 
Esmee Roobol  6 

Cock Hendriks  7 

Ilse Hollebeek  8 
Pieter Jonker  9 

Jelle Wijnja  10 

Femke Wijnja  10 
Arno Koopman  11 

Robin Bakker  11 

Mike Roels  16 

Joke de Waal  19 
Richard Horn  20 

 
HARTELIJK   GEFELICITEERD 
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SPAAR- EN RECLAME………………  

INZAMELING FRITUURVET BIJ OKV:  EXTRA GELD VOOR DE JEUGDKAS 

HET GEBRUIKTE VET BRENGT HEEL VEEL GELD OP GOOI HET NIET WEG 

IN DE VUILNISBAK OF GOOTSTEEN MAAR LEVER HET IN BIJ OKV 

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

Zuideinde 73!!!!! Of vanaf 11 april weer bij OKV 

Zet het naast de garagedeur, maar 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! 

 
Het vet wat is ingeleverd bij OKV heeft vanaf juli ‘21 tot heden € 112.00 opgeleverd….. DANK 

HIERVOOR! 

 
Gooi het vet dus niet 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 club pas 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 club pas.  
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op: www.avia.nl/clubsparen. 

Het email adres voor het aanvragen van uw club pas is:  paulakok52@gmail.com 

U kunt sparen bij alle AVIA tankstations in Nederland. 
 

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

SPONSORKLIKS  SPONSORKLIKS 
Het is weer lente !!!!!!……. iets nieuws 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  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/
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OP HET VELD EN KANTINEDIENSTEN 

Beste Leden en ouders, 

Hierbij het resteerde deel van de kantinedienst indeling voor dit voorjaar. 

(Wijzigingen onder voorbehoud, hou de website in de gaten voor eventuele 
wijzigingen). 
De kassa/ sleutel kan worden opgehaald/weggebracht op het zuideinde 73 
Kantinediensten beginnen een uur voor aanvang van de eerste wedstrijd. 
In de kantine zal een lijst aanwezig zijn met de dingen die gebeuren moeten. Ook voor het afsluiten is een 

lijst aanwezig (beide lijsten zullen hangen aan de kastjes boven het koffiezet apparaat) 

Verdere beschrijvingen van bijvoorbeeld frituurpan/koffiezetapparaat etc. hangt bij het desbetreffende 

apparaat. 
Mocht een dag/tijd je niet uitkomen dien je zelf voor vervanging te zorgen. 

Gelieve dit wel doorgeven aan mij (Jaimy). Dat kan via jaimy.schreutelkamp@live.nl of  

via 06-36143656 (mag ook per Whatsapp). 
Het gaat dus enkel om het doorgeven van een ruil/vervang actie, de actie op zich moeten jullie zelf 

regelen. Voor verdere vragen voor/tijdens/na de kantine ben ik natuurlijk bereikbaar. 

 
 

 

 

**NOOT 
ZONDAG 19 JUNI  

OKV 3 – Groen Geel 3 is verplaatst naar woensdag 15 juni aanvang 19.30 uur 

Kantine dienst  Marijanne Opstal - ?? 
 

 

Groet Jaimy 
 

 

 

Kantinedienst 

Kantinedienst 

Kantinedienst 

Kantinedienst 

mailto:jaimy.schreutelkamp@live.nl
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Donderdag ochtend, de wekker gaat, het is Hemelvaartsdag en dat betekent…  

Het OKV-HEMELVAART TOERNOOI.  

 
71 dagen daarvoor was het woensdag 16 maart, oom Simon appt met de vraag ‘hoe zit het eigenlijk met 

het Hemelvaart toernooi dit jaar’. Naar aanleiding daarvan werd een mail naar Jannie gestuurd. Waarop de 
reactie kwam ‘Nika en Maya hebben dit jaar de taak op zich genomen om te proberen een toernooi te 

organiseren’.  

 
Nu kon het inschrijven beginnen. Wat hadden we hiervoor nodig?  

• Voldoende spelers, de familie was paraat, check.  

• Een teamnaam (De Bosschutters) een variatie op onze achternaam (Bosschieter) en na afgelopen 
2 jaar was dit een kwestie van copy paste, check.   

• Shirts, geregeld via tante Janet, de shirts van Viro engineering, een maatje groter dan twee jaar 

geleden, check.  

• Eten, gelukkig was dat voorzien 12 bbq’ers incl. 4 vegetarische porties, check.   
• Goed weer, lastig, dus aankomende weken maar even hopen.  

• In de tussentijd bedacht dat dit soort toernooien best wel blessuregevoelig zijn dus mijn 

basketbalteamgenootje snel nog meegevraagd.  
• Woensdagavond 25 mei, die avond via de dorpstamtam begrepen dat er met stoelreservering werd 

gewerkt à la koningsdag/vrijmarkt met lint en bordjes dus nog stoeltjes klaargezet, check.  

• En nog een positief iets: het zou donderdag droog blijven, maar helaas wel bewolkt.  
 

Dus daar waren we, donderdagochtend de wekker ging, snel douchen, polsen waar de familie zich bevindt 

en op de fiets springen. Nog even langs de supermarkt om wat snelle snacks bij ons te hebben en door 
naar het OKV-veld. Tafeltje kiezen, team aanmelden, shirtjes verdelen, flesjes vullen, wc-bezoekje doen, 

bonnetjes kopen bij Nel en Marianne, vakken maken en om 10 uur staan we paraat voor de eerste 

wedstrijd.  

 
We spelen de 1e tegen de jarige job zijn angels. Meteen beseften we ons 

weer de lol van dit toernooi: schoten achterstevoren, lopen, voetballen en 

passes waar je eerder een strike mee kan bereiken dan je teamgenoot. Een 
wedstrijdje fluiten, een wedstrijdje kijken, gezelligheid, wat drinken en wat 

eten en weer spelen en zo weer opnieuw, om half 3 stond de teller op 4x 

gelijkspel. Toen mochten we tegen een van de twee niet-blauwe teams in 
onze poule namelijk het groene. Bestaande uit de rest die nog niet 

opgenoemd was: een combi van OKV 4+ 5, helaas verloren. Laatste 

wedstrijd zat erop en we kregen een bittergarnituur uitgereikt om even bij te 
komen.  

 

Het was tijd voor de teamfoto en vervolgens voor de douche. 
Daar stonden we dan in de vernieuwde kleedkamer wachtend op 

de douche om vervolgens de douche om de 5 seconden (sommige 

dingen veranderen niet) opnieuw te moeten activeren.  

 
Tijd voor rust, meer drankjes, 

meer gezelligheid. Dan arriveert 

rond 4 uur de DJ. Het volume 
wordt opengegooid en de armpjes 

gaan de lucht in. Dan gaat het 

snel. De BBQ wordt geopend, er vormt zich een rij, onze eigen René 
Schuurmans neemt het OKV-terras over, Stijn pakt zijn shine en neemt de 

microfoon over met ‘laat de zon in je hart’. Een zonnetje dat toch 

verleidelijker was dan gedacht, want op mijn checklist voor het hemelvaart 
toernooi ben ik de zonnebrand vergeten en ik was zeker niet de enige. 

Menigeen liep met verbrande wangen, armen of neusje, maar dat mocht de 

pret niet drukken.  

Cor maakte de heerlijkste kipspiesjes en ondertussen komt er steeds meer 
sfeer, mensen dansen, het bier vliegt in het rond. Tot onze piraat met zijn kameraad zijn biezen pakt. 

Maar de dag was al geslaagd, dus ook dit kon de pret niet drukken. Iedereen ging zijn eigen weg met een 

paar herinneringen rijker. Organisatie, vrijwilligers, mededeelnemers en supporters bedankt!!  
 

Tot volgend jaar. 

Femke Wijnja  
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VELDSTANDEN  2021 - 2022       
   
Klasse 2E Bijgewerkt t/m 6 juni 2022      

  

    GS GW GL VL PNT V T DS 
1 ZKC '31 1   12 11 0 1 22 174 137 37 

2 Woudenberg 1  12 10 0 2 20 229 157 72 

3 Furore 1   12 8 1 3 17 172 148 24 

4 Haarlem 1   12 6 1 5 13 166 162 4 
5 Viking 1   12 4 3 5 11 168 173 -5 

6 Fortissimo 1  12 3 0 9 6 160 200 -40 

7 OKV 1   12 2 0 10 4 146 189 -43 
8 DWS 1   12 0 3 9 3 128 177 -49 

          

Klasse R 3K         
    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 DWS 2   12 11 0 1 22 175 136 39 

2 Furore 2   12 8 0 4 16 155 133 22 
3 ZKC '31 2   12 7 2 3 16 155 136 19 

4 Woudenberg 2  11 4 3 4 11 150 135 15 

5 Viking 2   12 4 1 7 9 161 181 -20 

6 OKV 2   12 3 27 6 8 154 180 -26 
7 Fortissimo 2  11 3 0 8 6 155 186 -31 

8 Haarlem 2   12 2 2 8 6 137 155 -18 

          
Klasse R3N         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 GG/IJskoud de Beste 5 12 11 0 1 22 211 142 69 
2 Achilles 5   12 8 0 4 16 196 158 38 

3 Sporting Trigon 4  12 8 0 4 16 170 152 18 

4 Fortuna/Delta Logistiek 6 12 6 1 5 13 172 136 36 
5 ALO 3   12 6 0 6 12 163 166 -3 

6 Die Haghe 5  12 4 0 8 8 161 207 -46 

7 HKV/Ons Eibernest 4 12 3 1 8 7 144 168 -24 
8 OKV 3   12 1 0 11 2 106 194 -88 

          

Klasse S- 213         

    GS GW GL VL PNT V T DS 
1 Hilversum 1   3 3 0 0 6 44 29 15 

2 Triaz 2   4 2 1 1 5 45 43 2 

3 OKV 4   4 1 1 2 3 40 46 -6 
4 GG/IJskoud de Beste 8 3 0 0 3 0 30 41 -11 

          

Klasse S-218         
    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 WWSV 2   4 4 0 0 8 41 16 25 

2 OKV 5   4 2 0 2 4 30 31 -1 
3 Stormvogels (U) 3  3 1 0 2 2 20 24 -4 

4 Purmer 4   3 0 0 3 0 12 32 -20  
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OKV WAS JARIG  OP 2 JUNI EN DIT WORDT GEVIERD OP 11 SEPTEMBER……………….. 
OKV wordt dit jaar 90 en dat moet natuurlijk gevierd worden! Zet daarom zondag 11 september alvast in 

je agenda! Het feest is voor jong en oud, voor alle (oud) leden en voor introducees en belooft een mooie 

dag te worden vol festiviteiten. Zien we je ook op 11 september? Meer informatie volgt snel! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               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/


 

DE JARIGEN IN JUNI  
Julia de Haan  1   

OKV   2  

Nienke Schaft  6 
Ryan van Noord 8 

Mari Alyansin  11 

Tyco van Vegten 14 
Stef Duits  27 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
 

 

 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
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Jeugdnieuws    
              Seizoen 2021 - 2022     
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BESTE OUDERS VAN DE JEUGD 

NET ZOALS DE KLOKDIENST IN DE ZAAL 

VRAGEN WIJ JULLIE VOOR ’N KLEINE 

KANTINEDIENST ALS EEN VAN JULLIE 

KINDEREN SPELEN , DIT IS TE LEZEN 

OP BLADZIJDE  5  

JAIMY SCHREUTELKAMP ( BESTUUR) 

WOENSDAG 8 JUNI 

  INHOUD: 

  - UITSLAGEN  

  - VELD PROGRAMMA T/M EINDE VELD COMPETITIE 

  - TUSSENSTAND 

  - DE JARIGEN IN JUNI 

  - KANTINEDIENSTEN ZIE BLZ 5 

  - ADRESSEN NAAR DE  VELDEN ZIE BLZ. 2 

  - OKV 90 JAAR FEEST OOK VOOR DE JEUGD ZIE BLZ. 8 

  - VERSLAG PINKSTERKAMP 

  - KLEURPLAAT 

   

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

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 11 JULI 

 

 

   

 

 

    

HET LAATSTE CLUBBLAD VAN DIT SEIZOEN 

 2021 – 2022 VERSCHIJNT OP  11 JULI 
 

KAMPIOENEN….. 

OKV D1 en OKV E2 kunnen a.s. zaterdag bij winst KAMPIOEN worden. 

Volgende week kunnen OKV A1 en OKV E1 ook kampioen worden, maar 

ze moeten wel deze week en volgende week winnen. 

   Veel succes  Wim 

mailto:jeugdcommissie@okv-korfbal.nl
mailto:p.hottentot@kpnplanet.nl
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UITSLAGEN 
ZATERDAG 28 MEI 

Sp.West/Bonarius.com A1 – OKV A1   9-14 

KZ/Thermo4U A3 - OKV A2  20-5 

OKV A3  - Sp. Andijk/Ados A1 10-11 

OKV B1  - KZ/Thermo4U B5   8-10 

KVA/O.Nassau C1 – OKV C1    8-6 

OKV C2  - Roda C1    1-6 

Stormvogels(U) D1 – OKV D1    3-6 

OKV D2  - Oosterkwartier D1 verplaatst naar 13 juni 

Aurora E1 - OKV E1  verplaatst naar 31 mei 

OKV E2  - DSO(A) E1  10-3   4-3 

 

PROGRAMMA  
 

ZATERDAG 11 JUNI  TIJDSWIJZIGING OKV A2 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

Jun. Furore A1 - OKV A1  12.30 uur   11.30 uur KG 

 OKV A2 - DTS (E ) A1  10.30 uur 10.00 uur   KG 

 OKV A3 - Roda A1  12.30 uur 12.00 uur   KG 

Asp. Stormvogels(U) B1 – OKV B1 13.00 uur   11.50 uur KG 

 Blauw Wit(A) C1 - OKV C1 11.35 uur   10.25 uur KG 

 OKV C2 - Swift(A) C1  10.30 uur 10.00 uur   KG 

Pup.  OKV D1 - VIDO D1  11.30 uur 11.00 uur   KG 

 Rapid D1 - OKV D2  10.00 uur     8.50 uur KG 

 KZ/Thermo4U E2 – OKV E1  13.00 uur   12.10 uur KG 

 Roda E3 - OKV E2  10.00 uur     9.10 uur KG 

 
MAANDAG 13 JUNI  INGELAST !! 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

Pup. OKV D2     - Oosterkwartier D1  18.30 uur 18.00 uur   KG 

 

WOENSDAG 15 JUNI  INGELAST !! 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

Jun. EKVA A1 - OKV A1  19.30 uur   18.15 uur KG 

 

ZATERDAG 18 JUNI 

      aanvang aanwezig vertrek veld 

Jun. OKV A1 - ZKC’31 A1  10.30 uur   9.45 uur   KG 

 Furore A2 - OKV A2  10.45 uur     9.50 uur KG 

 Furore A3 - OKV A3  12.15 uur   11.20 uur KG 

Asp. OKV B1 - Furore B2  10.00 uur   9.30 uur   KG 

 OKV C1- GG/IJskoud de Beste C2 12.00 uur 11.15 uur   KG 

 DKV Victoria C1 – OKV C2  12.30 uur   11.30 uur KG 

Pup. BEP D1 - OKV D1  10.00 uur     9.00 uur KG 

 OKV E1 - Roda E2  10.00 uur   9.30 uur   KG 

 OKV E2 - BEP E1  11.00 uur 10.30 uur   KG 

 

 
 

 

 

 

 

DINSDAG 31 MEI 

Aurora E1 – OKV E1  5-8    3-3 

 

ZATERDAG 4 JUNI 

GEEN WEDSTRIJDEN 

 

WE MISSEN NOG STEEDS JONGE KINDEREN VOOR ‘N  F 1 

HEB JE EEN JONGER BROERTJE OF ZUSJE, NICHTJE OF NEEFJE MISSCHIEN VINDEN  

ZIJ HET LEUK OM EEN KEERTJE MEE TE TRAINEN. 

BEL ONS DAN  EVEN   075 6841907 of 06 10591977 
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JEUGDSTANDEN  2021 – 2022 
Bijgewerkt t/m 6 juni 

Klasse A2G WEDSTRIJDSPORT        

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 OKV A1   11 8 2 1 18 132 96 36 

2 EKVA A1   10 7 2 1 16 123 97 26 

3 Furore A1   12 8 0 4 16 129 99 30 

4 ZKC '31 A1   12 7 2 3       *14 147 136 11 

5 DKV Victoria A1  12 3 3 6 9 106 112 -6 

6 Apollo A1   12 4 1 7 9 105 113 -8 

7 Sporting West A1  11 3 0 8       *4 111 127 -16 

8 AW.DTV A2   12 1 0 11     *0 69 142 -73 

* ZKC'31 A1 - Sp.West A1 - AW/DTV A2 hebben 2 punten in mindering   

       

Klasse A - 040         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 KZ /Thermo4U A3  4 3 0 0 8 60 30 30 

2 DTS A1   4 2 1 1 5 42 32 10 

3 OKV A2   4 1 0 3 2 23 48 -25 

4 Furore A2   4 0 1 3 1 20 35 -15 

          

Klasse A - 042         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 Helios A1   5 4 0 1 8 59 32 27 

2 Roda A1   5 4 0 1 8 64 45 19 

3 KZ / Thermo4U A4  4 3 0 1 6 30 22 8 

4 DSO A1   4 2 0 2 4 45 29 16 

5 Sp.Andijk/ADOS A1 4 1 1 2 3 33 48 -15 

6 Furore A3   4 0 1 3 1 33 45 -12 

7 OKV A3   4 0 0 4 0 18 61 -43 

          

Klasse B - 054         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 KZ / Thermo4U B5  4 4 0 0 8 39 18 21 

2 OKV B1   4 2 0 2 4 35 26 9 

3 Stormvogels(U) B1 4 2 0 2 4 24 27 -3 

4 Furore B2   4 0 0 4 0 16 43 -27 

          

Klasse C 2F WEDSTRIJDSPORT        

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 KVA/Oranje Nassau C1 4 4 0 0 8 39 15 24 

2 GG/ IJskoud de Beste C2 4 3 0 1 6 36 37 -1 

3 Blauw Wit (A) C1  4 1 0 3 2 25 35 -10 

4 OKV C1   4 0 0 4 0 21 34 -13 

          

Klasse C - 103         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 Roda C1   4 3 0 1 6 24 12 12 

2 Swift (A) C1  4 3 0 1 6 13 13 0 

3 OKV C2   4 1 0 3 2 11 20 -9 

4 DKV Victoria C1  4 1 0 3 2 16 19 -3 

          

Klasse D - 065         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 OKV D1   4 3 0 1 6 29 23 6 

2 VIDO D1   4 3 0 1 6 19 20 -1 

3 BEP D1   4 2 0 2 4 20 17 3 

4 Stormvogels (U) D1 4 0 0 4 0 15 23 -8 
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Klasse D4 - 11  Viertal       

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 Rapid D1   3 3 0 0 6 27 12 15 

2 ZKV (Za) D1  3 2 0 1 4 36 22 14 

3 WWSV D1   3 2 0 1 4 23 13 10 

4 Oosterkwartier D1  2 1 0 1 2 14 16 -2 

5 OKV D2   3 1 0 2 2 30 30 0 

6 VIDO D2   4 0 0 4 0 19 56 -37 

          

Klasse E - 099         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 OKV E1   4 3 0 1 6 38 25 13 

2 Aurora E1   4 3 0 1 6 36 23 13 

3 KZ/Thermo4U E2  4 2 0 2 4 26 29 -3 

4 Roda E2   4 0 0 4 0 13 36 -23 

          

Klasse E - 103         

    GS GW GL VL PNT V T DS 

1 OKV E2   4 3 1 0 7 17 6 11 

2 Roda E3   4 2 1 1 5 30 19 11 

3 BEP E1   4 1 2 1 4 23 16 7 

4 DSO(A) E1   4 0 0 4 0 6 35 -29   
 

 

VRIJDAG 3 JUNI 2022 

 

De koffers al ingepakt in de bus en nu wachten tot de chauffeur mag rijden…………. 
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Ja hoor daar gaan ze…….. veel plezier!! 

 

Het verslag van Pinksterkamp 2022 
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Afgelopen weekend was ons jaarlijkse Pinksterkamp. Een waar festijn. Hier een korte terugblik op het 

kamp. Op onze Facebook/Instragram-account is ons hele kamp ook te volgen geweest met foto’s, filmpjes 

en live streams. Kortom, als je ons nog niet volgt, doe het dan snel….. 

Vrijdag 

Zo rond een uur of half vijf kwamen de eerste sterren aan op het terrein van OKV. Om kwart voor vijf 

kwam de bus aanrijden. Maar deze ster moest eerst even rusten van een vorige rit en nadat wij iedereen 

in de bus hadden verwelkomd, kon om 17.25 vertrokken worden richting ‘de Houtduif’. Na een 

voorspoedige reis kwamen we aan in het kamphuis. Nadat iedereen zijn of haar kamer gevonden had en 

de nodige verbouwingen hadden plaatsgevonden, kon er aangeschoven worden voor het avondeten. We 

aten heerlijke groentesoep/bouillon en daarna nasi.  

Na het avondeten was het tijd voor de eerste spellen, de voorstelspellen. Hierdoor leerden alle kinderen en 

leiders weer wat over elkaar. Wie hebben er broers, waren er met familie op kamp, of hadden blauwe 

ogen? Hoe zie je eruit als je getekend wordt door je kampgenoten? Maar ook of de C/D of Oud A/A en B 

beter zijn in het op volgorde zetten van zichzelf op leeftijd of naam. Maar ook in het op leeftijd zetten van 

de leiding, voor sommige een meevaller, voor sommige van ons een tegenvaller. 

Hierna gingen we verder met een combinatie bosspel. Iedereen werd opgedeeld in 6 groepen. 4 daarvan 

gingen ‘glow in de dark’-tikkertje spelen en twee groepen konden aan de slag met echte laserguns. Aan 

allebei de spellen werd vol enthousiasme meegedaan. En voor de sterren die dachten klaar te zijn, die 

hadden het mis want er volgde ook nog een daadwerkelijke dropping. Gelukkig vond iedereen na een 

stevige wandeling het kamphuis weer terug. Pfoeh, het tempo zat er bij sommige groepen stevig in zeg, 

de meelopende leiding kon ze soms amper bijhouden. 

Toen iedereen in het kamphuis terug kwam, was het nog lang onrustig met muziek en spelletjes. Live 

optredens van onze huiszanger Stijn en de dames van de A werden goed ontvangen door de andere 

sterren en begeleiding. Het bleef nog lang onrustig in onze Houtduif. 

Zaterdag 

Vandaag even anders als normaal. Waar iedereen dacht rond 8.15 uur rustig te kunnen wakker worden en 

te gaan ontbijten, verliep deze ochtend toch even net iets anders. Heerlijk wakker worden met luide 

muziek en een hoop andere herrie. Allemaal snel naar buiten in sportkleding en opstellen in rijen van 8. 

 

O jee, zag je op vele koppies verschijnen. Hebben we net de hele nacht door gehaald en krijgen we dit. 

Voor nu stond er een pittige bootcamp op het programma onder begeleiding van Drill instructeurs Joke & 

Peter. Begonnen werd er met een aantal estafette oefeningen achter elkaar. Allemaal korte maar toch 

inspannende activiteiten. Om toch niet op een lege maag verder te gaan naar de volgende onderdelen 

werd er toch gelegenheid gegeven om even snelle voedzame bodem te leggen in de vorm wat heerlijke 

appelpartjes en ontbijt repen. Gauw even wat naar binnen werken en door naar de volgende. Op 8 

verschillende plaatsen waren er letters neergelegd die samen een woord vormden met als thema 

Hollywood en Bootcamp. Allemaal woorden met bij elke letter een echte bootcamp oefening. Elke oefening 

werd door het hele team uitgevoerd en dat een flink aantal seconden lang. De burpees, squads en andere 

drill oefeningen vlogen in het rond. Na een half uurtje keihard werken vonden de instructeurs dat onze 

gasten zich goed genoeg hadden bewezen. Allemaal leuk meegedaan en ingezet, en dat na een zeer korte 

nacht zonder rustig wakker worden.  Daarna kon er aangeschoven worden voor een welverdiend ontbijt. 

Na het ontbijt ging iedereen zich klaar maken voor de vossenjacht. Omdat het dorp toch wel een eindje 

weg was werden de kinderen naar het beginpunt gebracht met auto’s en van daaruit kon de jacht op de 

vossen beginnen. Hoeveel het waren, wisten ze niet. Dus aan de wandel.  

Hé, ligt daar nou een dronken piraat op een bankje? Hij had een geheimschrift, met daarop de locatie waar 

dit weekend veel geld te verdienen was. Na het geheimschrift te hebben ontcijferd (HOUTDUIF), kregen ze 

een “Walk of Fame” ster mee; een beloning voor het volbrengen van de vos opdracht. Bij het volgende 

punt stond Alice in Wonderland. Ze had een wit konijn voorbij zien rennen, omdat hij anders te laat zou 

zijn voor een verjaardag dit weekend. Daar horen natuurlijk ballonnen bij! De groep moest 3 ballonnen 

opblazen en de rest van de tocht mee terugnemen naar het kamphuis. De derde vos had zich verstopt bij 

de lokale slager. Daar moesten ze een variant op het aloude koekhappen doen, “vlees” happen van een 

hengel! Verderop in het dorp stond een voetballer. Na een korte work-out moesten daar penalty's worden 

genomen. 5x raak leverde een ster op. Voor de vijfde vos moesten ze het dorp verlaten en naar het bos.  



- 15 - 

Daar ergens hield een heks met toverketel zich schuil. In de ketel was een bijzonder 

Pinksterkampbrouwsel gemaakt; een mix van lekkere en smerige Jelly Beans. Heeft dat gele snoepje een 

popcorn smaak of smaakt het naar rotte ei? Of smaakt het bruine snoepje naar chocolade of naar 

hondenvoer uit blik? Met vieze of lekkere smaak in de mond, gingen onze sterren op jacht naar vos 

nummer 6. Wat zagen ze daar in het bos? Is dat Roodkapje met allemaal lekkere dingetjes? Limonade 

kwam nu wel erg goed uit, maar daar moesten ze eerst als groep een dansje voor doen. Na de 

versnaperingen volgde het laatste gedeelte van de jacht, waar ze alleen nog een wielrenner zonder fiets, 

maar wel met 2 wielen tegenkwamen. Na het hoelahoepen (met wiel of anders met hoepel) konden ze 

verder en keerden ze – als ze alles goed hadden gedaan – met 7 walk of fame sterren en 3 ballonnen 

terug in het kamphuis. Terwijl ze aan het wandelen waren, moesten ze ook een naam voor hun groepje 

bedenken. Hier kwamen ze mee: De Filmsterren, Jägermeister, Team D.B., De Rodelopers, De Stichting, 

Team Robin en de Rampestampers. 

Rond half twee was iedereen weer terug in het kamphuis en kon er geluncht worden. Na de lunch gingen 

we door met de zevenkamp. Er waren diverse parcoursen die afgelegd moesten worden. Bij het ene 

onderdeel moest met een pingpongballetje op een meetlint over een tafel gelopen worden waarna de 

volgende met een mond vol water over een picknicktafel moest lopen en aan de andere kant in een bak 

moest spugen om te proberen zoveel mogelijk water daar te krijgen. Er was ook een parcours waarbij een 

bekertje aan een touw hing en naar de overkant geblazen moest worden. Een ander deel van het team 

ging spijkerpoepen en er ook nog een aantal rebussen en vragen moest worden beantwoord. Bij Bente 

werd er skigelopen en met kratjes een weg naar de overkant gemaakt. Maar er waren uiteraard meer 

onderdelen. De teams mochten tegen elkaar touwtrekken. Hevige gevechten om de winst te behalen. 

Naast een kruiwagenrace waarbij een parcours afgelegd moest worden met een teamgenoot  was er ook 

spijkerbroekhangen. De broek hing in de boom en iedereen moest proberen zo lang mogelijk te blijven 

hangen. Veel verschillende tijden gezien, maar iedereen had het zichtbaar zwaar. En bij het laatste 

onderdeel mochten ze laten zie hoe goed zij konen mikken. Zij moesten proberen een bal in een korf op de 

grond te gooien, waarbij de korven op verschillende afstanden stonden en dus verschillende punten 

hadden. Iedereen heeft supergoed meegedaan en het spektakel eindigde in een geweldig watergevecht 

want het weer was toch wel heel erg opgeknapt. Nadat iedereen was opgedroogd kon iedereen zich 

klaarmaken voor de patatjes met frikadel. 

Na het eten gingen we trainen. Dit keer een rebustraining; de sterren moesten enveloppen verzamelen 

door korfbaloefeningen te doen waar een rebus in zat. Uit die rebus kwam een vraag en als ze die goed 

hadden, konden ze die inleveren en als ze de vraag ook nog goed wisten te beantwoorden had je een 

bonuspunt. De vraag was dit keer “Uit hoeveel geel en blauwe banen bestaat de vlag van Oostzaan?” Het 

antwoord hierop is natuurlijk “4 gele en 3 blauwe”. 

Zo, iedereen weer terug naar binnen en na een drankje en een hapje konden we klaar gaan zitten voor het 

volgende onderdeel, De OKV Pinksterkampquiz. Wat een succes was dat!!  Er kwamen diverse categorieën 

voorbij: Sport, OKV, Muziek, Nieuws en Hollywood. Wil je weten welke vragen er allemaal waren ? Kijk dan 

snel zelf naar de quiz. Dit kan via de link (tot 12 juni) https://kahoot.it/challenge/9d03d15c-f310-477e-

9f26-2ec0bb08a2b6_1654372927363  en daarna via de Kahoot-app en dan zoeken op ‘Pinksterkamp’. 

Zeer bijzonder was dat het team met 3 D-tjes, genaamd “De Billetjes”, tot het einde meestreden om de 

titel. 

Hierna kwam de spooktocht. Wat was hij eng dit jaar! Vooral de kleinste jeugd vond het erg spannend hoe 

goed onze spoken in hun rollen zaten en ook het verhaal eromheen was wel erg spannend. Het verhaal 

was dat er net als in de film “mama” een moeder vermoord was. Haar twee dochters waren nog steeds 

niet gevonden, dus de kids zouden die nog wel eens tegen kunnen komen in het bos. Als eerst moesten de 

kids langs een dichtgetimmerd huisje lopen waar via een box een kind werd afgespeeld dat om haar 

moeder riep. “Laat die maar gaan, die is toch al niet meer te redden” is wat een van de kids tegen haar 

groepje zei toen ze erlangs liepen. Wat ze niet verwacht hadden is dat het eerste spook al zo'n twintig 

meter verderop zat. Complete groepjes schoten een meter de lucht in en gilden het hele bos bij elkaar van 

angst. Daarna kwamen ze een van de dochters tegen die hen helemaal in paniek waarschuwde voor de 

ontvoerders en vroeg om mee te helpen zoeken. Een groot deel van de kids durfde hierna niet meer 

verder en zijn onder begeleiding teruggelopen naar het huis.  Na nog een paar keer goed geschrokken te 

zijn kwamen ze bijna aan het eind ook nog de ontvoerders tegen, die onverwachts vanaf achteren achter 

ze aan kwamen rennen. Daarna was eigenlijk nog een schrikmoment, maar uit angst voor de ontvoerders 

zijn sommige groepjes daar pal voorbij gerend, in een rechte lijn terug naar het kamphuis. 

 

https://kahoot.it/challenge/9d03d15c-f310-477e-9f26-2ec0bb08a2b6_1654372927363
https://kahoot.it/challenge/9d03d15c-f310-477e-9f26-2ec0bb08a2b6_1654372927363
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Hierna bleef het nog lang gezellig in het kamphuis, wauw wat een succesvolle dag weer. 

Zondag 

Het was al een iets grotere uitdaging om iedereen op tijd aan het ontbijt te krijgen maar uiteindelijk zat 

iedereen er toch weer fris en een beetje fruitig. Na het ontbijt konden de zwemtassen  alvast gepakt gaan 

worden maar voordat we vertrokken werd er eerst nog een korte meditatie en een rek- en streksessie 

gehouden door twee monniken. Helemaal zen kon iedereen richting het zwembad gebracht worden. 

Gelukkig was het dit keer een zwembad met een mooi groot binnenbad, want ondanks dat het toen nog 

niet regende, was het toch best fris om buiten te zijn. De sterren hebben genoten van de glijbaan, het 

buitengedeelte, de stroming, het bubbelbad en het patatje met snack. Rond 15:00 begon iedereen zich 

klaar te maken voor vertrek en kon iedereen weer richting kamphuis.  

Dit was ook het moment dat wij afscheid namen van onze oud A-spelers en speelster die ons hebben 

geholpen met de Vossenjacht en Spooktocht. Wat een klasse en heerlijk om ze met z’n allen zo 

enthousiast bezig te zien. Kortom: Jochem, Dion, Nick, Robin, Bo, Amber en Denise, super bedankt voor 

de hulp en gezelligheid voor de rest van de tijd dat jullie bij ons waren! Jullie zijn toppers.  

Voor onze sterren gingen we natuurlijk gewoon door met het programma maar toen gebeurde het toch. De 

hemel brak los en code geel bereikte ook de Houtduif. Als avondeten hadden we een BBQ geregeld met 

twee professionele kampkoks die bij een aantal oudere kampgangers nog wel een belletje deden rinkelen, 

namelijk Michel en Rob. Ondanks de regen (en plotselinge “mist”) werd er heerlijk gegeten door onze 

sterren.  

Jammer genoeg kon de training die gepland stond niet doorgaan vanwege het slechte weer, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Dan gaan we toch gewoon door met het volgende onderdeel. De uitleg voor 

de opdracht van maandag: het maken van de trailers voor elk groepje. Er waren diverse thema’s en 

kostuums die hiervoor gebruikt konden worden. Veel groepjes hielden alvast een brainstormsessie. 

Rond 21:00 was het dan eindelijk zover. De thema avond van kamp kon van start gaan,  “HOLLYWOOD”. 

Superleuk om te zien hoe creatief iedereen hier weer mee om is gegaan. Ik zou kunnen beginnen met 

vertellen hoeveel leuke outfits er waren, maar de lijst is te lang.  Ik raad gewoon iedereen aan om naar 

onze Instagram en Facebook pagina te gaan om daar de foto’s te bekijken. Vooral de twee breinen achter 

deze avond stalen de show als Elsa en Olaf natuurlijk.  

Maar wat gingen we dan de hele avond doen? Nou dat was simpel, natuurlijk een echte casinoavond stond 

op het programma: Black-jack, Mexicanen, Bingo (ja sorry, stond echt bingo op de kaartjes geen kien en 

nogmaals sorry, achteraf bleek balletje 21 niet in het spel te zitten !?!), Familie poen en Roulette waren de 

spellen die gespeeld konden worden. Iedereen heeft genoten, geld verloren of verdiend, maar ook het een 

en ander geleerd deze avond.  

Toen was het zover, het was twaalf uur!!! We hebben twee jarigen! Esmee Roobol is 21 geworden en 

Nienke Schaft is 11 geworden. Nadat iedereen voor ze heeft gezongen, kregen ze een kleinigheidje van 

het hele kamp. Maar we hadden nog iets te vieren: onze sponsorschiettopper. We hadden de belofte 

gedaan dat degene die het meeste geld had opgehaald met het sponsorschieten ook een cadeautje zou 

krijgen. De persoon die dit had gedaan was dit jaar Robyn Lust. Met het prachtig bedrag van € 115,00, 

wauw. Super bedankt dat je zo je best hebt gedaan en hopelijk volgend jaar weer zo een mooi bedrag! 

Trots op jou. Maar natuurlijk ook op de rest van de sterren die een mooi bedrag hebben opgehaald!  

De boxen werden weer aangesloten en het feest kon beginnen. Na een stroeve start was de dansvloer al 

gauw gevuld en werd er dankzij diverse gastoptredens van onze huiszangers Stijn K., Wout en Joke een 

lange avond doorgefeest in de Houtduif. 

Maandag: 

Iets later als de afgelopen dagen werden de sterren gewekt door ons pannenensemble. En rond negen uur 

zat iedereen aan het ontbijt. Nu was het moment aangebroken dat de opnames werden gestart en ja hoor 

“TAKE ONE”, “STILTE OP DE SET” en “DAT MOET OPNIEUW” waren de zinnen die herhaaldelijk over het 

terrein galmden. Na een drukke ochtend filmen, kon er begonnen worden met het in elkaar zetten van de 

trailers door onze montageleider Wesley en zijn assistente Bente. Wat een monnikenwerk maar met de 

aanwijzingen van de diverse regisseurs is het toch allemaal gelukt met een prachtig resultaat. 
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Tussendoor werd er nog geluncht en daarna werden alle kamers opgeruimd en ingepakt. Dit had een klein 

beetje haast want een deel van de groep ging kijken op het naastgelegen KNVB terrein of ze een glimp 

van het Nederlands elftal konden opvangen. Jammer genoeg werden die niet gespot. Rond half drie was 

het kamphuis opgeruimd en kon een deel van de leiding met het grootste deel van de spullen alvast 

vertrekken. Op zich was iedereen er wel klaar voor, maar we moesten natuurlijk ook gewoon wachten op 

de bus. De bus was mooi op tijd en nadat de laatste dingetjes geregeld waren, konden we instappen. Onze 

buschauffeur had de vaart er goed inzitten en rond half vijf kwamen we aan bij OKV voor de première van 

de Trailers. In een volle kantine werden deze getoond voor een uitzinnig publiek. Hierna konden onze 

sterren moe maar, volgens ons, best voldaan met hun ouders mee naar huis. 

Wat moeten wij dan nog zeggen. Ja, bedankt: 

- aan de kinderen voor hun enthousiasme, hun plezier en gewoon zijn wie ze zijn.  

- aan onze hulptroepen van dit jaar 

- aan de sponsoren, groot en klein, alles is welkom geweest en heeft bijgedragen aan dit geweldige 

kamp.  

Wij als kampleiding hebben in ieder geval geweldig genoten van dit kamp en hopen dat iedereen volgend 

jaar weer mee gaat. Hou onze socials in de gaten hier zullen de komende dagen nog wel wat dingen op 

geplaatst worden. We zullen ook kijken om een selectie van de foto’s via de website te delen.  

Heel veel liefs van de Kampleiding  

Joke, Maya, Denise, Bente, Angelique, Mario, Marc, Frank, Wesley en Peter 

WIST U DAT: 

- Kaulo geen Austerlitz dialect is voor Cola 

- De dames en heren van de C op een tempo wandelen die zelfs voor de Leiding bijna niet bij te 

houden was. 

- We drie nieuwe zussen hebben na dit kamp (Denise, Mara en Carice) 

- Stijn Koeman een echte volkszanger is en vast wel te boeken is voor feesten en partijen.  

- Joke haar bijnaam Jokekaraoke ook op kamp heeft waargemaakt. 

- Ondanks de stortregen onze 2 ervaren BBQ-ers Michel en Rob gewoon minimaal 180 stuks vlees 

hebben gebakken? 

- De leiding verdeeld was over 2 kamers: “snurkkamer” en “snurkvrije kamer”? 

- Er op de “snurk” kamer niet gesnurkt werd (te weinig tijd om te slapen/snurken) 

- 1 leider zo goed verkleed was op de feestavond dat zelfs zijn eigen kinderen hem niet herkenden 

- Dat de B heren de B dames heel goed kunnen laten schrikken. 

- Dat de meiden van de C/B erg leuk zijn om een spooktocht mee te lopen          

- Femke H heel goed kan hoepelen met een fietsvelg? 

- Stijn J een talent heeft voor “jeu de boules” in korfbalmanden? 

- Er op de dansvloer aan pepermolens werd gedraaid en brommers werden gestart? 

- Mario heel erg goed kan hakken         

- Wout zelfs minder bekende liedjes uit de jaren 80 kan meezingen? 
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KERKSTRAAT 6                         1511 EH OOSTZAAN                         TEL. 075-6841221 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerkstraat 6                           1511 EH Oostzaan                      Tel. 075 - 6841221 

 

 

  

 

 

 

  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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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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