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Het DIGI-krantje wordt mede mogelijk gemaakt door :
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Namens O.S.C.’45 feliciteren wij in de maand Juni
2-jun
2-jun
4-jun
4-jun
7-jun
9-jun
10-jun
11-jun
13-jun
14-jun
17-jun

Frank
Anas
Theo
Jayla
Rini
Paul
Mark
Nick
Justin
Rudy
Joan

van Bokhoven
Rahmani
Buur
Verzandvoort
Verhoeven
Huiskes
Moerings
van Vessem
Willems
de
Kroon
Wagenaar

19-jun Joram
20-jun Hamza el
21-jun Robinho
22-jun Hidde
22-jun
Bing
25-jun
Erik
de
27-jun Halim
28-jun Henk
28-jun
Jair
29-jun Leon van
30-jun Robin

Hoevenaars
Susi
Gillard
Smeets
Smeets
Kroon
Daoudi
Stuiver
Gomes Junio
Hintum
Coort

___________________________________________________________________________

2018

23 juni
08 september
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Wedstrijdverslagen of andere zaken voor het Digi-Krantje
Wedstrijdverslagen en/of andere (belangrijke) zaken voor in het
Digi-Krantje kunt u mailen naar :

p.deswart@zonnet.nl

_________________________________________________________________________________________

Teamfoto's gezocht
Het bestuur roept ook dit seizoen iedereen (ouders/trainers/leiders) weer op,
om bij de start van het seizoen een teamfoto te maken en deze te mailen naar :
Pascal de Swart (p.deswart@zonnet.nl).
Ook andere foto's zijn van harte welkom ! Op deze manier houden we de site nog meer
up-to-date en actueler. Logo's van team sponsoren mogen ook doorgestuurd worden.
Het eerste jaar zullen deze kosteloos worden geplaatst.
Veel sport- en surfplezier!
Namens Bestuur OSC'45

__________________________________________________________________________________________
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Mededelingen Jeugdzaken O.S.C.’45
Het voetbal seizoen 2017-2018 is ten einde, We kunnen wel melden dat het een hectische
periode is geweest, er moesten aan het begin (bestuurs)taken worden verdeeld en nieuwe
afspraken worden gemaakt. Dit is door een kleine club trouwe vrijwilligers goed opgepakt en
hierdoor is er weer langzaam structuur gekomen in de jeugdafdeling bij OSC’45.
Voor aankomend seizoen gaan we hier mee door en willen alvast wat wijzigingen melden.

Jeugd-Coördinatoren :
Voor het nieuwe seizoen (2018-2019) zijn er voor de spelers en de ouders directe
aanspreekpunten in de vorm van jeugd coördinatoren. Dit was afgelopen seizoen ook al het
geval, echter waren die specifiek voor bepaalde categorieën. De jeugd coördinatoren hebben
nu GEEN vaste “eigen” leeftijdscategorie meer, maar zullen over de complete breedte
worden ingezet.
Dus zijn er zaken waar uw als ouders, of misschien uw kind vragen over heeft, stel deze dan
aan de betreffende jeugd coördinatoren. Dit kunnen vragen / opmerkingen zijn over de
aankomende voorlopige indelingen, technische of praktische vragen of misschien wel
klacht/opmerkingen over de trainer/leider van uw kind zijn team.
-

Jurgen Popelier
Marcia de Kroon
Peter Kroes
Rini Verhoeven

(06-51994607)
(06-53324475)
(06-41332424)
(06-14496352)

Bezetting jeugdbestuur :
Sinds enige tijd hebben we na het stoppen van Pascal de Swart als jeugdvoorzitter iemand
bereid gevonden om een deel van deze taken op zich te nemen. Ook is er voor de jeugd een
normen en waarden commissie opgericht waar ouders / spelers zich (anoniem) kunnen
melden bij eventuele mistanden.
Jeugdvoorzitter :
Bestuurslid :
Bestuurslid :
Bestuurslid :
Bestuurslid ondersteunend :

Jurgen Popelier (maakt ook deel uit van hoofdbestuur)
Erik de Kroon (voetbalzaken algemeen)
Peter Kroes (voetbalzaken algemeen)
Rini Verhoeven (keeperszaken)
Pascal de Swart (administratie + wedstrijdzaken)

Normen en Waarden commissie :

Marcia de Kroon
Nicole Kroes

Voorlopige teamindelingen :
In grote lijnen zijn de VOORLOPIGE team indelingen gereed, echter zijn er hier en daar nog
wat laatste mutaties binnen gekomen, die nog bekeken en verwerkt moeten worden.
Streven is om nog voor de start van de zomervakantie via een OSC’45 Nieuwsflits de
indeling rond te sturen, dus houdt uw e-mail in de gaten !!
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SPELREGELBEWIJS KNVB - spelers JO19
Helaas zijn er weer een aantal spelers die nog NIET het verplichte spelregelbewijs van de
KNVB hebben gehaald of zijn gestart. Jeugdbestuur OSC’45 wil onderstaande personen met
klem verzoeken om dit in de komende twee maanden te gaan halen, zodat je straks bij de
start van het nieuwe seizoen gewoon kunt spelen.
Spelregelbewijs NIET gehaald, betekend helaas GEEN beker- en of
competitiewedstrijden spelen !!

-

Luc Bevers
Thysharon Everts
Sarwin Hoelas
Mitch van der Hoorn
Jefrey van de Laar

___________________________________________________________________________

OSC’45 is op zoek naar een assistent Keeperstrainer(s)
OSC`45 is op zoek naar enthousiaste personen die het leuk vinden om de huidige
jeugdkeeperstrainer(s), binnen onze vereniging, te gaan assisteren.
Wellicht heb jij de ambitie om zelf ooit keeperstrainer te worden? Dan is dit een mooie kans
om je eerste ervaringen in het vak op te doen. Het gaat hier om de keepers van
verschillende jeugdteams.
Ouders, familie, vrienden of bekende die onze huidige keeperstrainers bij willen staan zijn
bij deze van harte uitgenodigd om de jeugdkeepers binnen deze Orthense voetbalverenging
in topvorm te krijgen en vóóral veel spelplezier bij te brengen.
Heb jij interesse voor deze leuke en leerzame functie, informeer dan gerust bij de
keepercoördinator jeugdbestuur:
Rini Verhoeven. Tel: 06-14496352 of mail naar riniverhoeven5@gmail.com
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Aanvangsdata voetbalseizoen 2018 - 2019
ALLE seniorenteams en jeugdteams waar al zeker van is dat er begeleiding
(trainers/leiders) op zit zullen ook in het nieuwe voetbalseizoen weer worden ingeschreven
voor de bekerwedstrijden. Zo ben je als team verzekerd van een aantal (oefen)wedstrijden
voor aanvang van de competitie.
KNVB heeft (eindelijk) naar zijn leden geluisterd en hierdoor is de speeldagenkalender
zoveel mogelijk aangepast naar de wensen van de clubs. Zo wordt er GEEN onderscheid
meer gemaakt tussen categorie A en B, wat betreft bekerwedstrijden. Is de winterstop
langer, en loopt competitie dus tot eind mei !!

Beker :
Selectie (OSC’45 1 en OSC’45 2) en overige Senioren Zondag
- speeldag 1 : zondag 02 september
- speeldag 2 : zondag 09 september
- speeldag 3 : zondag 16 september

Senioren Zaterdag
- speeldag 1 : zaterdag 01 september
- speeldag 2 : zaterdag 08 september
- speeldag 3 : zaterdag 15 september
Jeugd OSC’45 (JO19 t/m JO7)
- speeldag 1 : zaterdag 01 september
- speeldag 2 : zaterdag 08 september
- speeldag 3 : zaterdag 15 september

Competitie :
Selectie (OSC’45 1 en OSC’45 2) en overige Senioren Zondag
zondag 23 september
Senioren Zaterdag
zaterdag 22 september
Jeugd OSC’45 (A-junioren t/m Mini’s)
zaterdag 22 september
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Leeftijdscategorieën jeugdvoetbal seizoen 2018 - 2019
Categorie

Geboren in het jaar

J-O20 (senioren)

1999

J-O19 (A junioren)
J-O18 (A junioren)

2000
2001

J-O17 (B junioren)
J-O16 (B junioren)

2002
2003

J-O15 (C junioren)
J-O14 (C junioren)

2004
2005

J-O13 (D pupillen)
J-O12 (D pupillen)

2006
2007

J-O11 (E pupillen)
J-O10 (E pupillen)

2008
2009

J-O9 (F pupillen)
J-O8 (F pupillen)

2010
2011

J-O7 (Mini Pupillen)
J-O6 (Mini Pupillen)

2012
2013

___________________________________________________________________________

Laatste DIGI Krantje van dit seizoen !!
Beste lezers van het DIGI Krantje, deze editie is de laatste van het
voetbalseizoen 2017-2018. Ik wens u allen alvast een fijne en warme zomervakantie toe.
Sportieve groeten en tot het volgende voetbalseizoen.

P.S.
Het eerste Digikrantje van het nieuwe seizoen verschijnt op :
maandag 06 augustus 2018.
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Geachte Jeugd leden en Ouders / Verzorgers.
We kunnen nu definitief toezeggen dat Feyenoord Soccer Schools naar OSC’45 komt,
en wel op 18 en 19 oktober 2018, dit is de donderdag en vrijdag van de herfst vakantie.
Beiden partijen zijn akkoord.
Daarbij wordt er twee dagen getraind op de Feyenoord-manier, onder leiding van minimaal
één oud-speler van Feyenoord.
Deelnemers aan een Soccer Camp worden voorzien van een officieel Feyenoord
Soccer Schools-tenue van Adidas (shirt & broek), ontvangen een Feyenoord-bidon en er
wordt elke dag voor voldoende drinken en een lunch gezorgd. Daarnaast krijgen
de deelnemers na afloop van het voetbalkamp een Feyenoord-bal (met uitzondering van het
eendaagse programma) en persoonlijk deelnamecertificaat mee naar huis.
Feyenoord Soccer Camps zijn toegankelijk voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van
6 tot en met 16 jaar. Keepers zijn ook welkom om deel te nemen. Afhankelijk van de animo
wordt getracht keepers eenmalig een aparte training aan te bieden gedurende het Soccer
Camp. Verder werken de deelnemende keepers het reguliere trainingsprogramma af
*Bij eerdere deelname aan een Soccer Camp van Feyenoord Soccer Schools en/of
lidmaatschap van de Feyenoord Juniorclub Kameraadjes geldt een korting van 5%.
Bij meerdere deelnemers uit één gezin geldt een eenmalige korting van 10% vanaf het
tweede deelnemende kind.
Dagprogramma
Een dag van een Feyenoord Soccer Camp duurt van 09:00 – 16:00 uur en ziet er als volgt
uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom
Warming-up
Training
Drinkpauze
Training
Lunch & vrije tijd
Training
Drinkpauze
Training
Afsluiting

Ik hoop u hierbij alvast voldoende te hebben geïnformeerd.
Groeten.
Jeugd coördinator : Erik de Kroon (OSC’45)
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