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 VAN HET BESTUUR 
 
Van de voorzitter 
 
Jullie en juli 
Met Schoolkorfbal afgelopen dinsdag is er een schitterend einde gekomen aan dit seizoen. Top weer en 
een gedreven organisatie zorgden dat alles op rolletjes liep. Aan het eind van de dag leverde dat behalve 
de prijsuitreiking twaald nieuwe leden op voor wie nu een gepersonaliseerde ODO-hoodie wordt bedrukt 
zodat ze zich snel welkom voelen in de ODO familie. Aimée, Dominique, Duncan, Eva, Jente, Kobus, 
Nienke, Noor, Pascale, Sam, Thierry en Tim: van harte welkom bij ODO en ik hoop dat jullie met veel 
plezier sporten bij ODO! 
Dat we zoveel nieuwe leden mogen verwelkomen is jullie verdienste. Niet alleen tijdens Schoolkorfbal 
waarbij eenieder keihard heeft gewerkt om een goed visitekaartje af te geven, maar het hele jaar door door 
te laten zien aan de buitenwereld dat we op een goede manier omgaan met de jeugd. Trainers, coaches en 
wedstrijdsecretarissen bedankt voor die inzet! 
De aankomende maand juli is een korfballoze maand. Mocht je je conditie op peil willen houden dan kan ik 
het springtouw van BVB aanraden (die de deelnemers op het schoolkorfbal toernooi kregen) of een balletje 
schieten op de korven op het korfbalveld op het voormalige Spreewenest terrein (tegenover Albert Heijn). 
Als er ouders zijn die het leuk vinden om een korfbalpaal te lenen in de zomerperiode en daar met ons 
goede afspraken over kunnen maken dan hoor ik het wel.  
Tot slot. Afgelopen seizoen zat ook een en ander tegen. Zo werden wij in januari geconfronteerd met het 
onderzoek dat tegen onze trainer van de A1 Lennart van der Lingen liep, en hebben hem na advies van het 
NOC-NSF op non-actief gesteld. Daar hebben we u toen uitgebreid over geïnformeerd, dus ik vind het nu 
op zijn plaats om te melden dat er eindelijk een einde aan de lange periode van onzekerheid komt. ODO en 
Lennart hadden al dit voorjaar in overleg besloten dat ongeacht de uitkomst hij volgend seizoen niet actief is 
bij ODO. Het OM heeft nu uiteindelijk besloten op basis van het onderzoek dat Lennart niet vervolgd wordt. 
Ik wens iedereen, en Lennart in het bijzonder, een goede zomer. 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
NB: Dit lijkt voorlopig de laatste Praatpaal van dit seizoen te zijn, in augustus starten we weer op met de 
aankondiging van de trainingstijden en oefenwedstrijden. Over de manier en tijdstip van het communiceren 
van de opstellingen senioren en junioren beraden we ons nog. Houd in de zomer onze website in de gaten. 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
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http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
https://www.facebook.com/odomaasland/videos/1029050933774326/
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JARIGEN 
 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag !! 

zondag 21 juni 
Joyce v.d. Ende 
dinsdag 23 juni 
Rob van der Hak 
Sabine Ammerlaan 
donderdag 25 juni 
Serena Mos 
vrijdag 26 juni 
Iris van de Poel 
 
 

ALGEMEEN 
 
Verloren voorwerpen Kamp 2015 , Van een radeloze moeder : 
Ik mis sinds het Pinksterkamp een gestreept badlaken (kleuren blauw/groen/paars) en  
een lichtgrijze kussensloop.Heb jij deze gevonden bij het uitpakken van je tas? 
Graag een belletje of appje naar 06-37557342.  
Als er nog meer moeders zijn met dit soort problemen kunnen we misschien een clubje oprichten. 
Alvast bedankt! 
 
 

UITSLAGEN 
Geen 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Geen 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
Opstellingen Senioren en Junioren teams seizoen 2015-2016 
Ook voor de opstellingen van komend seizoen stond/staat de TC weer voor flinke uitdagingen. 
Maar liefst 17 stoppende/vertrekkende/niet wekelijks beschikbare senioren (7 heren, 10 dames), met zeer 
uiteenlopende motivaties zorgen voor inkrimping van het totale seniorenbestand. Dit alles gedeeltelijk 
gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen en instromende spelers vanuit de junioren (negen totaal, 
waarvan vijf dames vervroegd). Met in totaal 35 heren en 32 dames lijken de aantallen redelijk in balans. In 
de praktijk zijn een aantal spelers niet volledig beschikbaar voor wedstrijden door werkzaamheden of 
andere druktes. 
 
- Selectie ODO 1 – ODO 2  
Voor komend seizoen is er een volwaardige selectie op niveau, waarbij we zeer blij zijn met een aantal 
‘herintreders’ vanuit ODO 3 van het afgelopen seizoen, die er samen hun schouders eronder willen zetten.  
 
Dames (10 dames – na selectie valt één dame af naar ODO 3) 
Claire van den Tempel, Cynthia Suijker, Diana Eijgermans, Iris de Raadt, Jenny van Barneveldt, Lotte 
DingJan, Maaike Goedendorp, Marije van Dijk, Sanne de Raadt, Sanne v Altena,  
 
Heren (10 heren, dit aantal blijft ook na selectieperiode) 
Jannes van der Vaart, Mark Zegwaard, Martijn Moerman, Martijn van  Vliet, Michiel Molendijk, Rick 
Vermeer,  Sven Lispet, Thijs Ramakers, Thom van Waardenburg, Willem van Vliet 
 
- ODO 3 
 
Dames Joyce v Gastel, Karin Godthelp, Ramona v Dijk, 1 afvaller uit dames selectie 
 
Heren Kees van Popering, Marijn ’t Hart, Anton Hanemaaijer, Jaap van Vliet, Tim Plieger, Bram van Vliet 
Naar verwachting zal Bianca Vreugdenhil  in de zaalperiode instromen na herstel knieblessure 
 
- ODO 4 
 
Dames Jakomijn Hoogendam, Marlize vd End, Pien vd Meer, Barbara Hanemaaijer, Claudia Vreugdenhil 
 
Heren Hans v Gastel, Simon Hanemaaijer, Olaf Passchier, Rob van der Hak, Jarno de Man, Bart Boode  
Naar verwachting zal Wilco Goedendorp in de zaal instromen na rugblessure. Bart zal gemiddeld de helft 
van het aantal wedstrijden aanwezig zijn. 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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- ODO 5 
 
Voor dit team in het bijzonder geldt dat het aantal vaste dames zeer gering/onvoldoende is. Naast de hier 
onder genoemde dames zal elke week vanuit diverse teams dames worden ingezet.  
 
Dames Lianne v Popering, Margot v Viersen, Laura Zegwaard, Marjanneke Boode, Saskia Plieger  
 
Heren André Buitelaar, Bart de Vos, Jeroen v Uffelen, Nikos v Viersen, Bram v Leeuwen, Jacco Moerman, 
Jeroen de Vos 
Laura zal niet alle wedstrijden beschikbaar zijn; Marjanneke zal af en toe meespelen; Saskia zal naar 
verwachting tegen de zaalperiode weer volledig inzetbaar zijn. Jeroen d Vos zal gemiddeld de helft van het 
aantal wedstrijden aanwezig zijn. 
 
- ODO 6 
 
Dames Coriene van Popering, Britta Hoekveen, Céline Doelman, Laura Noordermeer, Willianne Dijkshoorn,  
Rianne Jansen 
 
Heren Max van Viersen, Nathan Wielaard, Wouter van Leeuwen, Bart Scheffers, Koen Makkinga 
Britta is momenteel herstellende van een blessure. Graag willen we aangeven dat ODO 6 team zal worden 
getraind en gecoached door Bram van Vliet en Jeroen van Uffelen.  
 
ODO A1 
 
Dames Loraine Ammerlaan, Nikki van der Hak, Lotte Vermeer, Judith Sluijter, Daphen Wierda 
 
Heren Wouter Goedendorp, Daan v Waardenburg, Thom Spuijbroek, Niek Dechering, Lennart Moerman 
 
- ODO A2 
 
Dames Noor Bierkens, Isa Vreugdenhil, Margot de Winter, Vera Poot, Charlotte Schol, Emma Scheffers, 
Bohdi Moerman 
 
Heren Arjen Poot, Bart Tuitel, Sem Koorneef, Nathan Voogt 
 
Binnenkort volgen ook de aanwijzingen over de eerste trainingen, trainersvoor de niet selectie teams. De 
selecties zijn hier inmiddels mee bekend. 
Namens de TC, 
Erik, Thijs, Rob, André 
 
 
 

http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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ODO 5 – Valto 5 
Mooi zo’n wedstrijd op maandagavond. Heb je nog bijna een hele week om ‘het stukje’ in elkaar te flansen. 
Ideeën voor plot en tussenstanden verzamelen van de tussenstanden en statistische analyses. En nu een 
zonnige zondagmiddag verder en nog altijd een symbolisch A4-tje op het vloeibaar-kristalscherm. Wel heb 
ik alvast de tussenstanden en eindstand verzameld. En om de brij heen draaien is gepasseerd. Met rust 
een 7-7 en met einde wedstrijd een 11-16. 
Voordeel van zo een lange tijd tussen wedstrijd en verslag is wel dat de emoties een beetje kunnen 
bedaren om tot een goede reflectie te komen. Reflecteren schijnt immers super belangrijk te zijn. En niet 
alleen achter op je fiets(flauw). Dit om toch binnen het thema ‘diepte’ te blijven. Bij reflecteren ga je immers 
meer de diepte in. Sommige zien het als een ijsberg in het water. Het topje dat er bovenuit steekt, is 
zichtbaar. Als je het over het topje van de ijsberg hebt, ben je aan het evalueren; je kijkt naar datgene wat 
direct zichtbaar is. Eerst maar eens dat. 
Nou de aanleiding van deze evaluatie  is natuurlijk einde van het seizoen, einde van het thema. Door naar 
de kern. Wat wilde we leren als ODO 5. Wat betekend ‘diepte’ voor het team en mij als individu in en buiten 
het veld. Startpunt was augustus met zes heren en drie dames, als numeriek alvast een onhandig team. En 
een oefenwedstrijd tegen Valto 4. Deze niet gedocumenteerde wedstrijd ging krap verloren. Twee maanden 
en een reeks groene uitslagen verder was daar dan Valto 5 voor de eerste keer. Met Valto 4 in gedachten 
en goede reeks was dit een grote tegenvaller. Het liep niet en Valto scoorde er op los. Jeroen geblesseerd, 
voor het seizoen. Lees net wel terug dat de broodjes kip lekker waren. En diep de herfst in ging het seizoen 
door. Week erop winst op Excelsior en vervolgens de wedstrijd die bekend staat door ‘de scheids die het 
veld uit ging’. Hoe we daar(KVS) hebben kunnen verliezen is nog steeds een raadsel met de diepte  van 
een trog. Zou bijna een oorzaak gaan zoeken in het gebrek aan schoenen. Of was dat slechts signaal van 
gebrek aan scherpte?  
Na de zaal begonnen we met een oefenwedstrijd tegen Valto 5. Ja bij een thriller zou het ongeloofwaardig 
zijn, maar het is echt waar. Op eigen terrein en verder weet ik er niet meer over dat Valto aan het langste 
eind trok. Zonder ook maar één keertje te verliezen stoomde ODO 5 naar het einde van het seizoen. 
Consequent werkend aan het resultaatgevende thema.  Had de Belg toch goed gezien. Op de zaterdag  in 
mei ging de tweede competitie wedstrijd tegen Valto niet door. Vage smoezen van Valto en een ODO 
wedstrijdsecretaris die het prima uitkwam verder stond de wedstrijd op een maandag in juni. Prima. 
Opbouw van de spanning. Extra zuur dan, dat door ons foutje bij KVS, de afstand tot het puntenaantal van 
Valto al niet meer te halen viel door het vijfde. 
Deze maandagavond was het druk bij ODO. Meer publiek voor vijf dan ooit samen met een klein miljoen 
kneutjes(Ceratopogonidae). De chef heeft ze gegoogled en online bestaan ze ook. In deze drukte ging het 
vijfde er na het affluiten als een stel jonge honden van start. In het diepe meteen. Als in de eerste etappe 
van de tour, meteen diep in de beugels. Over 24 dagen is het eindelijk weer zover trouwens. En ban 6-1 op 
het scorbord als eerst genoteerde stand. Ajeto. Maar ja Parijs is ver als je nog diep in de Pyreneeën zit. 
Tempo van scoren was ook niet vol te houden. Valto kwam weer bij en met 7-7 was er thee. Tweede helft 
geen renaissance van vijf. De wil wel, maar de doelpunten kwamen er niet meer uit om de leiding te 
pakken. Jammer is dat.Om deze evaluatie dan af te sluiten. Een positieve toon. Prima veldseizoen met 
maandag mooie demonstatie van de kunsten. Invallers bedankt. De reflectie was tijdens het prima feestje 
op de RotterdamseWeg. Geen verslag, maar conclusie: geslaagd! En niet alleen het feestje. Ajeto again. 
 
Weekliedje®: Circa Waves – T-Shirt Wheather (http://tinyurl.com/ODO5weekliedje) 

http://www.nexans.nl/
http://www.ntk.nl
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Opstellingen BCDEF jeugd seizoen 2015-2016 
 
Ook dit jaar is er veel tijd gestoken in het bespreken en maken van de opstellingen voor de jeugdteams. Overleg met 
de trainers, persoonlijke beoordelingen (in de vorm van rapporten) vormen samen met leeftijdsgrenzen, en sociaal in 
balans de ingrediënten om deze opstellingen te maken.  
 
Hieronder vinden jullie spelers, U ouders de uitkomst van dit alles, zoals wij dat hebben samengesteld.  
Ook zoals elk jaar realiseren wij ons dat het plaatje zoals wij die nu aan jullie presenteren, mogelijk niet voor iedereen 
voldoet aan zijn/haar verwachtingen. Onze hoop en verwachting zijn wel dat we met deze opstellingen maximaal 
bijdragen aan spel- en ander plezier.  
 
Mocht je na het lezen van deze opstellingen teleurgesteld zijn, of boos, of vragen en/of opmerkingen hebben, BLIJF er 
niet mee zitten! Maar bespreek het met ons! 
 
We willen en kunnen uitleggen hoe we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Reageren kan, naar: 
Rob van der Hak mobiel 0613717049 robvanderhak@yahoo.com 
Rick Vermeer  mobiel 0651292902 rickv@planet.nl 
 
ODO aspiranten  
 
Dit seizoen maar liefst 8 dames en 1 heer die naar de junioren zijn overgegaan. Samen met een aantal bedankjes van 
dames en 1 heer vele nieuwe gezichten in zowel B1 als B2. Wederom 1 gemengd team en een dames team. Totaal 20 
B-aspiranten, waarvan 2 dames langdurig geblesseerd. Uiteraard hopen we dat zowel Jolijn als Linette weer ook aan 
sporten toe zullen komen! We hebben geprobeerd de aantallen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de 2 teams, opdat 
eenieder zoveel mogelijk kan spelen.  
 
ODO B1 gemengd team trainer/coach Lotte DingJan, Joyce van Gastel 
 
H Bart Moekestorm, Twan van der Meijs, Pepijn van de Hout, Jim Poot, Niels Haring 
D Daphne Kroes, Ilse Alsemgeest, Kim van de Berg, Iris Geerse 
 
 
 
 

mailto:robvanderhak@yahoo.com
mailto:rickv@planet.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.lrombout.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
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ODO B2 dames team trainer/coach Lotte DingJan, Joyce van Gastel 
 
Naomi Voogt, Maud Regout, Jaline van Hartingsveld, Fleur Krijger, Danielle S, Emy Vijverberg 
Laura Rodenburg, Suzan Valk, Suzanne Kroes 
(Linette Dijkshoorn en Jolijn Hockx zijn langdurig geblesseerd) 
 
 
 
Bij de C aspiranten totaal 22 spelers.  
 
Eigenlijk teveel voor 2 teams maar zeker te weinig voor 3 teams. Wel lukt het dit jaar weer 2 gemengde teams op te 
stellen, waar we heel erg blij mee zijn! Ook hier hebben we de aantallen zo eerlijk mogelijk verdeeld over de 2 teams, 
zodat eenieder zoveel mogelijk aan spelen toekomt: 
 
ODO C1 gemengd team trainer/coach Bart de Vos + (aanvulling volgt) 
H Sam van Buuren, Twan Regout, Joris de Bruijn, Lex de Bruijn 
D Liza vd End, Jet Spuijbroek, Gysa Vliegenthart, Ruth Moerman, Femke Kroes, Laura Poot, Marieke Hoekveen 
 
ODO C2 gemengd team  trainer/coach Diana Eijgermans, Jacco Moerman 
H Stef Haring, Thijs Moekestorm, Jelle v Leeuwen, Tjerk Dijkshoorn 
D Britt vd Meijs, Ilse v Marrewijk, Amber Verboon, Nicolette Vermeer, Maaike vd Berg, Nina Stolk, Demi v Roon 
 
ODO Pupillen 
 
Erg blij zijn wij met maar liefst 12 nieuwe leden die zijn aangemeld bij/na de Sport Impuls en Schoolkorfbal activiteiten! 
En voor het eerst in tijden kunnen we ook weer meer jongens begroeten, zodat het aantal ‘meidenteams’ beperkt zal 
zijn….Een zeer positieve ontwikkeling. We verwachten ook de komende weken nog nieuwe leden te kunnen 
begroeten. Daarom ook hebben we bewust (en te doen gebruikelijk) de opstellingen van de D2 en D3, maar vooral de 
meeste E- en alle F-teams nog niet definitief ingevuld. Zoals het er nu naar uitziet starten we de competitie met 11 of 
12 teams (dit seizoen 9..), waarvan 3x D-teams (waarvan 2 gemengd), 5-6x (!) E-teams (waarvan zeker 4 gemengd) en 
3x F-teams (waarvan 2 gemengd).  
 
ODO D1 gemengd team trainer/coach Cynthia Suijker, Rick Vermeer 
 
H Kevin Wuijster, Jordi van Roon, Toine de Winter, Cas Vijverberg 
D Sam Zeebregts, Marit Geerse, Brigit Kroes, Roos Haring, Fenne de Haas 
 
 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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ODO D2 dames team trainer/coach Maaike Goedendorp, Daan v Waardenburg, Wouter Goedendorp 
En ODO D3 gemengd team trainer/coach Martijn Moerman, Nathan Voogt 
 
D Karlijn Post, Milou Post, Fleur van der Nagel, Anouk Verboon, Britt van Nierop, Evelien Keuzenkamp, Anouk van de 
Hoeven, Sterre Duin, Isabelle v Kester, Annabel Suijker, Roos Scheffers, Marlies van Vliet, Floor vd Meijs 
H Senna Belder, Gijs Vos, Ivo van Velzen, Sem vd Tang 
ODO E1 dames team trainer/coach Lennart Moerman, Daphne Wierda 
Iris van de Poel, Bente Verboon, Madeleine Sigon, Iris de Bruijn, Dana Verboon 
 
ODO E2, ODO E3, ODO E4, ODO E5 (en mogelijk ODO E6!!) 
Door de vele aanmeldingen van nieuwe leden zijn we nog op zoek naar/bezig met de definitieve invulling van 
trainers/coaches voor de E teams.  
 
Nikki van der Hak en Clair van den Tempel zullen de E2 gaan doen; 
Jakomijn Hoogendam, Isa Vreugdenhil en Rob van der Hak zullen de 2 teams gaan doen, waarin de uit de F-pupillen 
overkomende E-tjes gaan spelen. 
 
H Joa Martin, Seth de Bruijne, Tim Doelman, Sam Stehouwer, Kobus Brama, Jonathan Vijverberg, Maarten Vos, Jayden 
Schunko, Sven Passchier 
D Annemijn Moerman, Tess van de Berg, Kim van der Marel, Milou Kleywegt, Eva Slot, Dominique van Buuren, Aimee 
Doesborgh, Sofie Du Pre, Marjolijn Offringa, Dieke van der Vaart, Nikki vd Salm, Nina Verboon, Abigail Pruijm, Dana vd 
End 
 
ODO F1, ODO F2, ODO F3 trainer/coach Iris de Raadt, Jenny van Barneveldt, Thom van Waardenburg, Celine Doelman, 
Thom Spuijbroek 
 
H Tim de Cocq, Tim Buitelaar, Twan Diepstraten, Thierry Belder, Duncan Strootman 
D Ruth van der Poel, Lynn Hanemaaijer, Birke Verboon, Jente de Kok, Tess Bode, Nienke Slot, Noor Voogt, Pascale 
Strootman 
 
Kangoeroe Klup trainer Marije van Dijk, Emma Scheffers 
Robin van de Hoeven, Roos van Pelt, Koen Kassels. 
Voor het komend seizoen zijn we weer op zoek naar nieuwe Kangoeroetjes!!!!  
 
 
 
 
 
 

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/
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PUPILLEN E & F 
 

Opstellingen BCDEF jeugd seizoen 2015-2016 / zie stukjes bij B,C,D 
 

KANGOEROEKLUP 
 

Opstellingen BCDEF jeugd seizoen 2015-2016 / zie stukjes bij B,C,D 
 

 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
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