
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rood  
witte leeuw 

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

( hoofdsponsor ) 
 

( hoofdsponsor ) 

 

 
( hoofdsponsor ) 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

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 

  

 

mailto:Info@juwelierarends.nl


De  Rood  Witte  Leeuw 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Maandag 6 september 2021 
Seizoen 2020 – 2021 

Na bijna 1,5 jaar gaat het seizoen weer van start. Afgelopen jaar is er weinig nieuws en als je mij vraagt 

wat je wilt onthouden van die 1,5 jaar zou ik het niet weten, vergeten doen we die tijd zeker niet. Is alle 

negatief? Nee niet alles, zo respecteren we weer dat we elkaar kunnen en mogen zien en ontmoeten, 

daar zijn we ook zeker aan toe. Gelukkig kunnen we weer naar wedstrijden kijken en op het terras zitten 

met een biertje en een frisje. Afstand houden moet nog wel maar dat moeten we zelf in de gaten houden. 

Ik vergeet(?) het wel eens.  

Afgelopen tijd hebben we als bestuur toch elke maand een bestuursvergadering gehouden, eerst via 

Skype en de laatste paar keer gelukkig weer in de kantine met elkaar. Er waren niet veel punten maar er 

was altijd wel iets wat besproken moest worden. Het nieuwe seizoen, kantine, onderhoud e.d. Ook 

hebben we ons hoofd gebroken over Corona evenementen. Er zijn een paar onderlinge jeugdtoernooitjes 

geweest maar gezien het beperkte aantal jeugd hield ook dat op. Verder mocht er niet veel. Vorige week 

was er voor de jeugd een hele dag met tal van onderdelen georganiseerd door het Kamp comité. Super 

geregeld en de jeugd was eraan toe. Aankomende weekend begint de competitie weer en we mogen ook 

weer langs de lijn staan om de ploegen aan te moedige en op het terras van de kantine te zitten. We 

hopen de toeschouwers weer op ons complex te zien. Het zal zeker een moeilijk jaar worden. Menigeen 

heeft zijn of haar tijd anders ingedeeld en moeten we weer terug weten te winnen. Ik hoop dat dat gaat 

lukken. Binnen kort is er weer het schoolkorfbal op de velden. We hopen dat we daar extra jeugdleden uit 

kunnen halen. Wij als bestuur zijn blij en opgelucht dat we weer om ons mooi onderhouden complex 

mogen komen. We hopen dat we er een positief, niet Corona gerelateerd, seizoen van kunnen maken. 

Mocht je ideeën hebben om de vereniging te ondersteunen met taken, graag. We kunnen altijd handjes 

gebruiken. 

Tot op de velden. 

Ton. 

                                                             

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 20 september 

Nr. 1 

Voorzitter  

( interim tot 1 januari) 

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 

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 

Penningmeester  

( interim tot 1 januari) 

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 

   DE AGENDA   
13 – 16 september  SCHOOLKORFBAL   

 

KIENEN NOG EEN MAANDJE OVERSLAAN 

17 sept. KLAVERJASSEN 

  6 okt.  ALGEMENE JAARVERGADERING 

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 OEFENWEDSTRIJDEN 

 

28 AUGUSTUS  VZOD DRIEKAMP 

VZOD 2 – OKV 2   9-8 

VZOD 1 – OKV 1   5-6 

ESDO 1 – OKV 1 6-14 

EKVA 2 – OKV 2 11-5 

OKV 1 – EKVA 1 11-8 

ESDO 2 – OKV 2   9-9 

 

 

PROGRAMMA 

DINSDAG 7 SEPTEMBER     OEFENWEDSTRIJDEN 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 1 - Sporting West 1  20.45 uur 19.30 uur   KG 

OKV 2 - Sporting West 2  19.30 uur 18.45 uur   KG 

 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 1 – Haarlem 1    15.30 uur 13.15 uur   KG 

OKV 2 – Haarlem 2    13.45 uur 13.00 uur   KG 

 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Achilles (Hg) 5  - OKV 3  12.30 uur   11.00 uur KG 

GG/IJskoud de Beste 6 - OKV 4  13.00 uur   12.10 uur KG 

Apollo 4   - OKV 5  10.30 uur     9.20 uur KG 

 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Viking 1  - OKV 1   15.30 uur   12.45 uur KG 

Viking 2  - OKV 2   14.00 uur   11.45 uur KG 

 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 3 - HKV/Ons Eibernest 4  14.30 uur 14.00 uur   KG 

OKV 4 - BEP 5    13.00 uur 12.30 uur   KG 

OKV 5 - KZ/Thermo4U 8  11.30 uur 11.00 uur   KG  

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
OKV 1 - Woudenberg 1  15.30 uur 13.45 uur   KG 

OKV 2 - Woudenberg 2  13.45 uur 13.00 uur   KG 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 

      aanvang aanwezig vertrek  veld 
Die Haghe 5 - OKV 3   11.00 uur     9.30 uur KG 

OKV 4 - Purmer 3   14.30 uur 14.00 uur   KG 

OKV 5 - GG/IJskoud de Beste 8 13.00 uur 12.30 uur   KG 

    

 

 

 

4 SEPTEMBER   DSO DRIEKAMP 

DSO 2 – OKV 2    7-7 

DSO 1 – OKV 1  10-12 

Furore 2 – OKV 2   6-3 

Furore 1 – OKV 1 13-1 

OKV 2 – Madjoe 2 10-6 

OKV 1 – Madjoe 1   4-7 

SCHOOLKORFBAL IN OOSTZAAN…… 
MAANDAG 13 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur voor Groep 5/6 en Groep 7/8 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur voor Groep 5/6 en Groep 7/8 

WOENSDAG MIDDAG 15 SEPTEMBER 

Aanvang 16.00 uur voor Groep 3 en Groep 4 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur   Finales voor Groep 5/6 en Groep 7/8 
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ADRESSEN VAN DE VELDEN 

Voor de routes kijk op de OKV -site 
Achilles (Hg)   Pomonaplein 71 2564 XT   ’s-Gravenhage  Tel: 070-3684814 
Kunstgras  

 
Groen Geel  Sportpark Trickelsoord  Koningsvarenstraat  1531 SK   Wormer Tel: 075-6423868 

Kunstgras     

 
Apollo Sportpark De Vork  Middenweg 1703 BX   Heerhugowaard Tel: 072-5712532 

Kunstgras 

 
Viking   Sportpark Mariënhoeve Lekdijk 12 3961 MB   Wijk bij Duurstede Tel: 0343-574253 

Kunstgras     

 
Die Haghe   Baambruggestraat 102546 SK   's-GravenhageTel: 070-3662253 

Kunstgras en gras   Op het kunstgras zijn schoenen met afschroefbare of metalen noppen verboden. 

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

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

Kunstgras   

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

Kunstgras   Alleen kunstgrasschoenen of schoenen zonder noppen. 

 
ZKC '31   Sportcomplex Jagersveld  Dr HG Scholtenstraat  1508 EB   Zaandam  Tel: 075-6173186 

Kunstgras :Het is verboden te spelen op schoenen met noppen. 

 
BEP  Flevostraat 50 1442 PZ   Purmerend  Tel: 0299-429726 

Kunstgras   Geen noppen toegestaan!!! 

 
DTS (E )Sportcomplex Immerhorn  Immerhornweg1601 LK   Enkhuizen Tel: 06-48637057 

Kunstgras     

 
Helios   Sportpark Noord-End De Bloemen 71 1902 GT   Castricum Tel: 0251-657084 
Gras     

 
AW.DTV   Sportpark De Drieburg Drieburgpad 3 1097 HK   Amsterdam Tel: 020-6926186 
Kunstgras   Er mag uitsluitend met schoenen zonder noppen gespeeld worden  

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

Kunstgras 

 
WWSV   Sportpark Pieter Slotenweg 25  1456 AB   Wijdewormer Tel: 0299-428453 

Kunstgras 

 
Roda   Torenstraat 6 1551 BL   Westzaan Tel: 075-6288047 

Kunstgras 

 

KANTINEDIENSTEN…………. LIJST OP DE VOLGENDE BLADZIJDE 

Beste Leden, 

Hierbij het eerste deel van de kantinedienst indeling voor dit najaar. 

De kassa kan worden opgehaald/weggebracht op het zuideinde 41. 

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( beiden 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 kantine@okv-korfbal.nl of via 06-36143656. 

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. 

Groetjes Jaimy 

mailto:kantine@okv-korfbal.nl
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BRIEF VAN DE KNKV…….. 

Zorg voor een recente pasfoto op de KNKV app! 

Wij willen alle leden (spelers, coaches, staf en scheidsrechters) en ouders van jeugdleden vragen om te 

controleren met wat voor foto je in de KNKV Wedstrijdzaken app staat. 

Foto’s kunnen t/m 10 september gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar veldcompetitie.  

Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert 

namelijk via de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden 

ook daadwerkelijk in het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al 
enkele jaren oud is, vooral niet bij de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de 

scheidsrechter de foto controleren (vanaf vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 

Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app: 

• Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op 

‘instellingen’; 

• Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en 

eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

• Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn 

weergegeven. U kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

 Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken. 
Het is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV 

bekend is. Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij de 

ledenadministratie via de vereniging (ledenadministratie@okv-korfbal.nl). 

Klik hier voor alle vragen over de KNKV wedstrijdzaken app. 

Met sportieve groet, 

Jannie de Graaf    ledenadministratie 

 

GEBOREN…… 

20 juli 2021 

Kay Luca zoon van Annouk Butter en Lars Bakker 

 
Hartelijk gefeliciteerd 
 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000107528
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GEBOREN    …… 
25 juli 2021 

Jade Lynn dochter van Brigitte Eskes en Kevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hartelijk gefeliciteerd 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
SENIOREN VAN OKV  NOG 12  DAGEN …… 

DAN IS HET ZOVER 

Grote Clubactie 2021  
De jaarlijkse Grote Clubactie start op zaterdag 18 september 2021 

Ook dit jaar doen we weer mee en hopen weer alle loten te verkopen! 
In deze coronatijd is het zeer moeilijk om de loten te verkopen langs de deuren, maar onze vereniging 
heeft de opbrengst van deze loterij heel hard nodig, dus gaan we het weer proberen. 

In 2020 hebben 1000 loten verkocht, veel minder als het jaar daar voor, we willen dit jaar voor meer 

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

verkopen. 

Ieder lid  krijgt als start ’n enveloppe met loten aangeboden voor de verkoop, wil je meer loten 

verkopen….of zelf kopen dat kan natuurlijk ook…….. bel dan even naar Nel Hottentot tel: 075 6844024  
Even voor de jeugd ………. 

WIE DE MEESTE LOTEN VERKOOPT KRIJGT EEN HELE MOOIE PRIJS, DUS GA ER VOOR. 

ALS JE SLIM BENT GA JE NU AL JE FAMILIE BELLEN OF ZE ’N LOT VAN JE WILLEN KOPEN ! 
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 bladzijde 15 

HARTELIJK GEFELICITEERD 

DE JARIGEN  IN SEPTEMBER     
Edwin Wals  1 

Annouk Butter  1 

Koen Daamen  4 
Roy Mol  5 

Rick Vlastuin  11 

Wim de Graaf  18 

Karel Brouwer  19 
Klara Schaft  24 

Sonja Hendriks  26 

Guda Tijmes  27 
Trijnie Witbaard 28 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021    

( de contributieverhoging ( of niet?) wordt op de jaarvergadering besproken) 

 

  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 
 

 
 

 

 

 

 

PECHVOGEL……… 
Harry Heesterbeek heeft in juni een klein motor ongelukje gehad en heeft 

zijn knieschijf gebroken en moet na ‘n operatie een klein poosje ?? 

revalideren. 

Harry, wij wensen je heel veel sterkte en wensen je een spoedig herstel. 
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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 , ook 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! 
 

In 2019 heeft het € 74.00 opgeleverd….. DANK HIERVOOR! 

 
Door het coronavirus is er niet veel ingeleverd ……het inleveren  van het vet gaat nu weer 

goed !! 

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 
Het is herfst, nieuwe schoenen of kleding 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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      Jeugdnieuws    
              Seizoen 2021 - 2022     
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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  

              20 SEPTEMBER 

  

 

   

 

 

 

WE MOGEN WEER !!! 

11 SEPTEMBER START COMPETITIE 

13 SEPTEMBER SCHOOLKORFBAL 

18 SEPTEMBER START GROTE CLUBACTIE 

 

DE JARIGEN SEPTEMBER    

Wout Raatsie   1 

Kelvin Horsthuis 7 

Dyon Adriaanse 11 
Isolde Dijkema  16 

Teun Broers  17 

Jaylin de Jong  19 
Melle Abdul-Rasjid 27 

Danique Schols  29 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 

mailto:jeugdcommissie@okv-korfbal.nl
mailto:p.hottentot@kpnplanet.nl
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UITSLAGEN OEFENWEDSTRIJDEN 
 
MAANDAG 30 AUGUSTUS 

OKV B1  - Furora B2 11-4 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 
OKV C1  - Furora C1 10-11 

OKV C2  - Furora C2 8-2 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
ZKV(Za) A2 - OKV A2 6-13 

 

PROGRAMMA  
DINSDAG 7 SEPTEMBER     OEFENWEDSTRIJD 

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. OKV A1  - ZKV (Za) A1  18.45 uur 18.15 uur   KG 

 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. DKV Victoria A1- OKV A1  14.00 uur   12.50 uur KG 

 OKV A2  - DTS (E ) A1  12.15 uur 11.45 uur   KG 
 Furore A2  - OKV A3  10.30 uur     9.40 uur KG 

Asp. OKV B1  - Furore B2  10.45 uur 10.15 uur   KG 

 Haarlem C1 - OKV C1  12.15 uur   11.05 uur KG 
 ZKC’31 C1 - OKV C2  10.00 uur     9.15 uur KG 

Pup. GG/IJskoud de beste D4 – OKV D1 11.00 uur   10.10 uur KG 

 OKV D2  VRIJ  
 OKV E1  - Purmer E1  10.00 uur   9.30 uur   KG 

 OKV E2  - Roda E3  11.00 uur 10.30 uur   KG 

 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. OKV A1  - EKVA A1  10.30 uur   9.45 uur   KG 

 BEP A2  - OKV A2  11.45 uur   10.55 uur KG 

 OKV A3  - KZ/Thermo4U A4 13.00 uur 12.30 uur   KG 
Asp. DTS (E ) B1 - OKV B1  11.00 uur      9.45 uur KG 

 OKV C1  - Pernix C1  12.00 uur 11.15 uur   KG 

 OKV C2  - Stormvogels (U) C1 11.00 uur 10.30 uur   KG 
Pup. OKV D1  - ZKC’31 D1  10.00 uur   9.30 uur   KG 

 OKV D2  - Oosterkwartier D1 11.00 uur 10.30 uur   KG 

 GG/IJskoud de Beste E2  – OKV E1   9.00 uur     8.10 uur KG 
 Helios E1 - OKV E2  10.45 uur     9.35 uur gras 

  
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

aanvang aanwezig vertrek  veld 

Jun. AW/DTV A2 - OKV A1  13.00 uur   11.50 uur KG 

 KZ/Thermo4U A3 – OKV A2  11.30 uur   10.40 uur KG 

 OKV A3  - Purmer A1  12.15 uur 11.45 uur   KG 
Asp. OKV B1  - KZ/Thermo4U B5 12.00 uur 11.30 uur   KG 

 OKV C1     - GG/IJskoud de Beste C2 11.00 uur 10.15 uur   KG 

 OKV C2  - DKV(IJ)/Aurora C3 13.30 uur 13.00 uur   KG 
Pup. BEP D2  - OKV D1  10.30 uur     9.40 uur KG 

 WWSV D1 - OKV D2  11.00 uur   10.10 uur KG 

 Roda E1 - OKV E1  10.00 uur     9.10 uur KG 
 OKV E2    - GG/IJskoud de Beste E4 11.30 uur 11.00 uur   KG 

 

ADRESSEN VAN DE VELDEN STAAT OP BLZ 3 

 

 

 

 

 
 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
Roda A1 - OKV A3 NB 

Roda B1 - OKV B1 22-0 

Roda C1 - OKV C2 2-13 
Roda D2 - OKV D1 0-17 

OKV D2  - Celeritas D1 3-7 

Roda E2 - OKV E1 4-13 

Roda E4 - OKV E2 8-2 

 

SCHOOLKORFBAL IN OOSTZAAN…… 

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur voor Groep 5/6 en Groep 7/8 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur voor Groep 5/6 en Groep 7/8 

WOENSDAG MIDDAG 15 SEPTEMBER 

Aanvang 16.00 uur voor Groep 3 en Groep 4 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

Aanvang 18.00 uur   Finales voor Groep 5/6 en Groep 7/8 
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VERSLAG 
Kamp voor een Dag 2021 
Omdat het Pinksterkamp al 2 jaar achter elkaar niet door kon gaan, stond er afgelopen zaterdag een 

alternatief "Kamp voor een Dag" op het programma voor de OKV jeugd. Een dag vol leuke en sportieve 

activiteiten, afgesloten met een barbecue; een mooi startschot voor een nieuw korfbalseizoen! 

Met een geweldige opkomst van bijna 60 (oud) jeugdleden, werd het kamp iets na 9:00 uur geopend. 

De indeling van de 6 teams - een mix van 9 of 10 leden van verschillende leeftijden - hing op de ramen 

en ieder team moest aan een eigen tafel gaan zitten voor de eerste opdracht: bedenk een naam voor 

jullie team. Een aantal had duidelijk nog niet ontbeten, want binnen enkele minuten werden de eerste 

namen al opgeschreven: 

Team 1 - Broodje Hotdog 

Team 3 – Pannenkoeken    

Team 5 - Champignons 

Niet veel later gevolgd door: 

Team 2 - de Bommers 

Team 4 - de Toppertjes 

Team 6 - de Guppies 

 

Om 9:30 uur kon het programma beginnen. 

Er stonden 5 trainingsonderdelen klaar waar elk team een niet-zo-alledaagse training kreeg. Zo was er 

een rebus om op te lossen en een estafette, maar ook spelletjes als mastermind, ganzenbord en boter, 

kaas en eieren. 

Team 1  hoefde nog niet te trainen, zij begonnen aan een speurtocht door Oostzaan. Na een kwartier 

trainen werd er doorgeschoven. Een volgend team mocht vertrekken voor de speurtocht en de 

overgebleven teams gingen een ander trainingsonderdeel doen. En zo ging het door tot om 10:45 uur het 

laatste team vertrok voor de speurtocht en de rust heel even wederkeerde op het OKV complex. Eindelijk 

tijd voor koffie voor de leiding. 

Voor de speurtocht kreeg de grootste of oudste van ieder team papierwerk mee: 

• uitleg, regels en telefoonnummers van de leiding 

• een route beschrijving en plattegrond 

• de speurtocht bingo kaart met 28 vragen en 2 foto opdrachten 

Voor de rest van het team waren er nog 4 speurtocht bingo kaarten om te verdelen, zodat iedereen 

onderweg mee kon zoeken naar de juiste antwoorden. 

Omdat de jongste OKV leden ook van de partij waren, volgde de speurtocht een zo veilig mogelijk route 

door het dorp. Het ene team deed de route linksom, het andere team rechtsom. Ze hadden er maximaal 

2,5 uur de tijd voor, want dan werden ze weer verwacht voor het volgende trainingsonderdeel. Behalve 

de Guppies; zij vertrokken als laatste en hadden dus alle onderdelen al gehad. 

Naast een scherpe blik en goede conditie, was een lege blaas ook wel handig. Dus na een toiletbezoek 

gingen de teams stuk voor stuk op pad. 

Er werd gezocht naar huisnummers, maar ook naar locaties van afbeeldingen. En er moest gerekend 

worden; van de hoeveelheid oerfrieten bij de Family en het aantal vogelhuisjes op een bepaald adres, tot 

het aantal verstreken dagen sinds de eerste steen van de Korenaar. En als je dan geen smartphone 

gebruikt of bekenden op de route hebt wonen, dan kost dat veel energie. Gelukkig hadden we daar 

rekening mee gehouden. 

Sommige Oostzaners dachten een pop-up lunchroom te zien op het Zuideinde, maar dat was de 

tussenstop van de speurtocht! We mochten gebruik maken van de oprit bij Wim en Jannie om de 

speurneuzen halverwege hun tocht te voorzien van een natje en een droogje. 

Er moesten onderweg ook foto's worden gemaakt; 1 groepsfoto per team en ieder teamlid met een uniek 

(echt of nep) dier. Dus niet met z'n allen met een hondje, want dat levert niet zoveel punten op. En wat 

was iedereen goed bezig! Naast voor de hand liggende dieren (honden, katten, eenden, vogels), 

passeerden de volgende dieren de revue: mier, naaktslak, koe, olifant, uil, paard, egel (ook een dode!), 

beer, vlinder, kikker, ezel, ooievaar, bij, muis (eetbaar), konijn, gans, flamingo, zalm, paling, makreel, 

hert, schildpad, een kop van een aap en een big (eetbaar), een Franse scharrelkip (bij de AH) en een 

nijlpaard. 
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Voor de duidelijkheid; dit vonden onze speurneuzen allemaal in Oostzaan! 

Van de andere vragen vielen ons een aantal antwoorden op. Te beginnen met de vogelhuisjes. Want 

waren het wel allemaal vogelhuisjes? Elk team telde er 9 of 10. Dat hebben we allebei goed gerekend. Er 

was echter 1 team (Champignons) dat specifiek de 9 vogelhuisjes en 1 insectenhotel benoemde; zij 

kregen een bonuspunt. 

Ieder team wist dat de belbus stopt bij het Lishof, behalve de Guppies... zij dachten dat de 392 en zelfs 

de nachtbus daar stopten. 

Dat betonnen beeld in het parkje. Velen zagen er een plak Zwitserse kaas in, maar anderen ook: een 

hashtag, olifant, schilderspalet, een steekvork met een stuk kaas of spelende kinderen. We rekenden dit 

allemaal goed. 

Slechts 1 team (Broodje Hotdog) had vraag 3A goed; 6462 dagen geleden werd de eerste steen van de 

Korenaar gelegd. 

Het snelste team (de Guppies), dat er 119 minuten over deed, eindigde onderaan. De Pannenkoeken 

waren het langst onderweg, 147 minuten, maar eindigde slechts op plek 5. 

Na gemiddeld zo'n 2 uur slenteren door Oostzaan kwamen ze uitgeput terug bij OKV. Sommige kinderen 

hadden onderweg nog een sanitaire stop gedaan bij bekenden en een enkeling moest de laatste meters 

op de rug worden genomen. 

Met vereende krachten werden de resterende trainingsonderdelen volbracht, waarna het tijd was voor 

een welverdiende lunch. 

En wie dacht dat er belegde broodjes voor ze klaar lagen, kwam bedrogen uit. Er moest zelf worden 

gesmeerd! Op een gesneuveld bord na, ging dat hartstikke goed. De kilo's ham, kaas en salami vlogen er 

doorheen, maar ook de potten chocopasta en pakken hagelslag waren populair bij de jeugd. Wat niet zo 

populair was: krentenbollen. 

De lunch werd gevolgd door een quiz, terwijl ondertussen de velden gereed werden gemaakt voor het 

middagprogramma. 

 De quiz bestond uit 2 delen; eerst 10 algemene vragen, gevolgd door 10 stukjes van muzieknummers 

waarvan de titel geraden moest worden. Het gebruik van telefoons was verboden en werd nauwlettend 

door de leiding in de gaten gehouden. 

Het begon meteen met een lastige vraag: Uit welk land komt Playmobil? Dat moest Denemarken zijn, 

dachten de meeste teams. De Bommers waren er zelfs van overtuigd en vertelden een ander team dat ze 

maar Duitsland moesten opschrijven. En dat bleek nou net het correcte antwoord te zijn! 

Bij het raden van de muzieknummers zagen we dat iedereen, soms met een klein beetje moeite, wel een 

titel wist te raden. In tegenstelling tot een deel van de kampleiding: daar werd alleen "Ik ga zwemmen 

(in Bacardi Lemon)" geraden... 

Na de muzikale lunch onderbreking was het tijd voor een Zevenkamp met waterspelen: sponsenrugby, 

bekers werpen, afstandwerpen, buikglijden, darten, stormbaan en een vierkamp. Deze vierkamp bestond 

dan weer uit: skilopen, zaklopen, kratten lopen en een Robin Hood bibberspiraal! Het skilopen was uiterst 

vermakelijk, want het merendeel van de teams heeft op de grond gelegen. Samenwerken is soms best 

moeilijk. Het bibberspiraal, een individueel onderdeel, is slechts door 8 kinderen uitgespeeld, knap hoor! 

En dan de onderdelen met water. Vooral bij het buikglijden kon je flink nat worden, want met een beetje 

geluk (of pech?) belandde je in het zwembad! Halverwege de Zevenkamp kwamen langzaam de eerste 

ouders het OKV terrein op. Om te kijken, maar soms ook om hun kind(eren) af te drogen en te helpen 

met omkleden. 

Tot slot het laatste onderdeel van de dag, de stormbaan. De meesten kwamen doorweekt aan bij de 

stormbaan, waar telkens 2 teams tegen elkaar streden en zo snel mogelijk een paar keer over de baan 

moesten. De volgende mocht pas vertrekken zodra je voorganger in de korf had geschoten. Het ging er 

fanatiek aan toe en na deze laatste krachtsinspanning was het tijd voor, opgefrist en wel, de 

prijsuitreiking en barbecue. 

De teams konden gedurende de dag bij elk onderdeel punten scoren. De nummer 1 van een onderdeel 

kreeg 1 punt en de nummer 6 kreeg 6 punten. Dus het team met de minste punten was de winnaar van 

het kamp. Gelukkig was dit voor iedereen duidelijk... 

Het team met de minste punten en dus de winnaar van de dag: team 4, de Toppertjes! 

Alle deelnemers kregen een zakje snoep en de winnaars kregen als extraatje nog een (chocolade) 

medaille en een chocolade muffin. 

Ondertussen waren de eerste worsten gaar en kon de barbecue beginnen, waarna iedereen, moe en 

voldaan, naar huis keerde (en velen de volgende dag met spierpijn wakker werden...)Als kampleiding 

hebben wij ontzettend genoten van jullie inzet, creativiteit, fanatisme, originele foto's en grappige 

antwoorden! Bedankt! 

 



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 H. DEKKER 

Bloemen en planten 
 

Voor al uw bloemen, planten, rouwstukken 

En eenjarige planten 

 

 

 

Zuideinde 200 a Oostzaan Tel. 020 - 6311972 

 

 

 

 

 

Oostzaanse 

Groente & Fruit Shop 

 

 

Iedere dag vers gesneden groentes, 

salades en rauwkosten 

Specialist in fruitmanden 

 

 

Zuideinde 7 Oostzaan 

Tel.06 - 54384320 
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Tot slot willen we ook alle vrijwilligers bedanken die hebben bijgedragen aan het succes van deze dag! 

Tot ziens allemaal en hopelijk tot het échte Pinksterkamp in 2022! 

De kampleiding, 

Angelique, Annouk, Denise, Frank, Kiki, Marc, Mario, Maya, Peter en Wesley 

('s Avonds laat kreeg de leiding nog een vage foto van, naar het schijnt, een gorilla op een fiets. We hopen dit mysterie later te kunnen ophelderen...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WATER SPECTAKEL KAN  BEGINNEN !!  
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NOG 12 DAGEN DAN IS HET ZOVER 

Grote Clubactie 2021  
                  September 2021 
De jaarlijkse Grote Clubactie start op zaterdag 18 september. 

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

In deze coronatijd is het zeer moeilijk om de loten te verkopen langs de deuren, maar onze vereniging 
heeft de opbrengst van deze loterij heel hard nodig, dus gaan we het weer proberen. 

In 2020 hebben 1000 loten verkocht, veel minder als het jaar daar voor, we willen dit jaar voor meer 

loten gaan!! 

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

Ieder lid  krijgt als start ’n enveloppe met loten aangeboden voor de verkoop, wil je meer loten 

verkopen………….of zelf kopen !  
Bel dan even naar Nel Hottentot tel: 075 6844024  

Even voor de jeugd ………. 

WIE DE MEESTE LOTEN VERKOOPT KRIJGT EEN HELE MOOIE PRIJS, DUS GA ER VOOR. 
ALS JE SLIM BENT GA JE NU AL JE FAMILIE BELLEN OF ZE ’N LOT VAN JE WILLEN KOPEN ! 

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 2021 

1e prijs  € 100.000,- 
2e prijs  Auto Seat mii electric, 4 jaar zorgeloos rijden 

3e prijs  Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,- 

4e-5e prijs Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,- 
6e-15e  prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen 

16e-25e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen 

26e -125e prijs  Masita cadeaubon t.w.v. € 100,- 

126e -225e prijs   Rondvaart Blue Boat voor 2 personen 
226e - 325e prijs  2 toegangstickets THIS IS HOLLAND 

326e - 425e prijs   Familiefotoshoot fotoshoot.nl t.w.v. € 35,- 

426e - 525e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,- 
526e - 725e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,- 

Prijzen op eindcijfers 

Laatste 4 cijfers   Bordspel 5 Points 
Laatste 3 cijfers Fotoboek Smartphoto 

Laatste 2 cijfers Bookchoice abonnement 2 maanden 

Laatste cijfer Greetz € 5,- cadeaubon 
 

 

HET REISJE DAT ’N FLINK AANTAL JEUGD LEDEN NOG TEGOED HEBBEN, DAT STAAT NOG, ER 
MOET WEL IETS MEER VRIJ GEGEVEN WORDEN.       
              

 

BEDANKT ALVAST     
 

          HEEL VEEL SUCCES         

 
                 DE  JEUGDCOMMISIE 
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    KLEURPLAAT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               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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