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OEC E1 ongeslagen zaalkampioen
Tijdens de laatste wedstrijd op 28 februari heeft OEC E1 nog even laten 

zien dat ze zeer terecht kampioen geworden zijn door PSV E3 thuis met 

19-1 te verslaan. OEC E1 heeft met een zeer gevarieerd team, waarin 

iedereen elkaar ontzettend goed gesteund heeft, alle 10 de wedstrijden 

weten te winnen met in totaal 173 doelpunten voor en 35 doelpunten 

tegen.

Het kampioenenteam bestaat uit Meike, Tom, Jolijn, Martijn, Floor, 

Tessa, Marijn en met als coaches Maurice en Leon. We willen nog even 

de trainsters Marjan, Iris en Charlotte feliciteren met dit 

kampioenschap, zij hebben hieraan natuurlijk een grote bijdrage 

geleverd!
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Vermelding OEC in ED artikel 
?gezonde sportkantine?
In de editie van 14 april stond er in het Eindhovens Dagblad een artikel 

over de stichting ?Jong Helmond Lekker Gezond?. OEC is een van de 

eerste verenigingen in Helmond die aan de slag gaat met het gezonder 

maken van de sportkantine.

Hieronder kun je het artikel nalezen. Meer informatie volgt binnenkort!
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Na geslaagde opening sluit OEC 
nationale sportweek af met 
Kangoeroeklup open dag
OEC  was ook dit jaar een van de verenigingen die op 18 april op het 

Speelhuisplein in Helmond het startschot heeft gegeven voor de 

Nationale Sportweek. Geïnteresseerden konden via diverse schot- en 

behendigheidsspellen kennis maken met korfbal en OEC.

Dit jaar is het thema van de nationale sportweek ?Ik neem je mee!?. OEC 

zet ook in op sporters als ambassadeurs richting (nog) niet-sporters. Zo 

wordt er bijvoorbeeld op 25 april om 10.00u een open dag 

georganiseerd voor de kangoeroeklup, waarbij alle kangoeroe?s 

vriendjes en vriendinnetjes mee mogen nemen om samen leuke 

korfbalspellen te doen.

Ken je nog kinderen tussen de 3 en 7 jaar in je buurt, familie of 

vriendengroep die nog geen sport beoefenen, nodig ze dan gerust uit 

om een kijkje te komen nemen bij de open dag van de kangoeroe's, 

zaterdag 25 april a.s. om 10.00u!
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Activiteitenkalender (1)

Pinksterkamp 2015

22-25 mei |  Clubhuis OEC 

De inschrijfformulieren kunnen 

ingeleverd worden bij Wendy 

Strijbosch of in de O.E.C. kantine 

achter de bar samen met het 

inschrijfgeld, uiterlijk woensdag 

29 april 2015.

Contactpersoon: Wendy 

Strijbosch, tel. 06-53272595 of 

wendystrijbosch@hotmail.com

Korfbalvaardigheidsdag

6 juni @ 10:30 |  Clubhuis OEC 

Op zaterdag 6 juni 2015 wordt wederom de korfbalvaardigheidsdag 

georganiseerd.

Meer informatie 

volgt nog!

Contactpersoon: 

Heidi v. Veghel
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Activiteitenkalender (2)
Koppelschieten

14 juni @ 10:30 |  Clubhuis OEC 

Iedereen is van harte welkom om 

deel te nemen, dus heb je 

vrienden, vriendinnetjes of 

kennissen die een keertje gezellig 

een balletje willen gooien hou je 

niet in! De inschrijfformulieren 

zullen tijdig in het clubhuis 

worden opgehangen.

Na woensdag 10 juni 2015 zijn er 

geen inschrijvingen meer mogelijk! Inschrijfgeld: ? 1,- per persoon. 

Leeftijdscat. vanaf 6 jaar. Contactpersoon: Leon v. Duijnhoven, 

leonvanduijnhoven@oeckorfbal.nl

Huldiging Kampioenen seizoen 2014/2015

14 juni @ 13:00 |  Clubhuis OEC 

Op zondag 14 juni 2015 om 

ongeveer 13.00uur (tijdens de 

pauze van het koppelschieten) 

zullen alle kampioenen van het 

seizoen 2014/2015 gehuldigd 

worden.

Dus ?Kampioenen? zorg dat jullie 

er allemaal bij zijn!
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Nog meer nieuwe leden: welkom!
In 2015 zijn tot nu toe de volgende personen lid geworden van OEC:

Thijs Ebben (kangoeroe's)

Wendy Goos (kangoeroe's, zie pagina 17)

Senja Abels (senioren)

Hanna Dukel (kangoeroe's)

Vanessa Bzdawka (kangoeroe's)

Alara Yuruk (kangoeroe's)

Pleun van Veghel (kangoeroe's)

Stan Baggermans (senioren)

Veel korfbalplezier toegewenst!
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Nieuw lid: W endy!
Hoe heet je?

Wendy Goos

Hoe oud ben je?

10 jaar

Waar woon je?

In Brandevoort

Waar zit je op school?

Mondomijn

Met welk team van OEC ga je meetrainen?

OEC D1

Wat vind je leuk aan korfbal en/ of OEC?

Dat het een teamsport is vind ik leuk, lekker actief meedoen. Bezig zijn.

Wil je nog iets zeggen tegen de lezers van de OEC website?

Kom een keer kijken, misschien vind je het ook heel leuk! Ik wel.
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Kleurplaat
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Contact
Bestuur                                      

Voorzitter OEC

Wout Hertogs

voorzitter@oeckorfbal.nl

0653198365

Secretaris

Hennie van den Berg

secretaris@oeckorfbal.nl 

0492544706

Penningmeester

Heidi Christiaens

penningmeester@oeckorfbal.nl

0650936209

TC              

Daniel van Hoof

danielvanhoof@oeckorfbal.nl

0611885281

Evenementen/scheidsrechters
Leon van Duijnhoven

leonvanduijnhoven@oeckorfbal.nl

0638441157

Ledenbeheer

Emiel van Lieshuot

emielvanlieshout@oeckorfbal.nl

0627129695

Kantine
Jeroen Claassen

jeroenclaassen@oeckorfbal.nl

0610210257

Overige aanspreekpunten 

Wedstrijdsecretaris
Suzanne Vossen

wedstrijdsecretaris@oeckorfbal.nl

0618067369

Kledingbeheer                        

Henriëtte van der Putten     

0492511914

Leonie van Dalen

0492849685                  

kleding@oeckorfbal.nl

Redactie clubblad

Emiel van Lieshout

redactie@oeckorfbal.nl                  

0627129695

Kantinebeheerder

Frans Claassen

jfjlclaassen1947@kpnmail.nl

0492524103

Aanspreekpunt nieuwe leden

Daniëlle Giebels

dgiebels@hotmail.com

0629313910

Club fysiotherapeut

Willy van der Lee

0492541006



20

Vriendjes en vriendinnetjes actie
Wanneer je vriendje of vriendinnetje mee komt korfballen, is dit 

hartstikke gezellig: samen naar de training fietsen, samen goals maken 

en wedstrijden winnen, samen op kamp en andere leuke dingen doen.

Bovendien verdien je, wanneer een vriendje of vriendinnetje lid wordt 

van OEC, direct 25 euro! Stel je hebt drie vriendjes of vriendinnetjes die 

allemaal lid willen worden, dan krijg je maar liefst 75 euro.

Vraag dus zoveel mogelijk klasgenootjes, vriendjes uit je buurt, of 

familieleden (zusje, broertje, neefje, nichtje) om mee te komen trainen 

bij OEC. Dat is leuk en levert jou een extra zakcentje op.

P.S. Een inschrijfformulier vind je op www.oeckorfbal.nl onder ?Lid 

worden?. Je komt in aanmerking voor het geld wanneer jouw naam op 

het inschrijfformulier staat vermeld bij het veld ?Hoe bent u in contact 

gekomen met KV O.E.C.??. Als jouw vriendje of vriendinnetje voor het 

eerst contributie heeft betaald, ontvang jij namens OEC jouw 25 euro.


