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 VAN HET BESTUUR 
 
Van de voorzitter 
 
Divers 
Vanwege drukke activiteiten even een kort bericht. Gisteren genoten van de prachtige winst van ODO 1 en 
de supermaaltijd van ODO #4. Hoorde dat A1 ook de pannen van het dak gespeeld had in aanwezigheid van 
de grootste supporter Rie van Leeuwen. Haar gesteldheid is broos, maar goed om te zien dat de tocht naar 
het korfbalveld toch weer gemaakt kon worden. Rie, vanaf deze plek wensen we jou en je familie enorm veel 
sterkte toe. 
Ook vernamen we dat Dorothé van der Kooij, echtgenoot van ons lid Kees van der Kooij, ernstig ziek is. We 
wensen de hele familie steun en kracht toe.  
Zoals eerder gemeld is over twee weken op 12 oktober de Algemene Ledenvergadering. Naast de 
traditionele punten staan er twee bespreekpunten op de agenda. Als eerste willen we de discussie voeren 
over het al dan niet verplicht stellen van taken, zoals bijvoorbeeld fluiten door senioren, coaching door 
selectiespelers of bardiensten voor ouders van jeugdleden. We hebben altijd gekozen voor de vrijwillige 
basis, maar ergens is een punt waar dat niet meer toereikend is. Waar dat punt ligt, en hoever we daar van af 
zitten ligt op tafel.  
Ten tweede presenteren we een verkenning van alternatief gebruik van onze sportaccommodatie om in de 
toekomst meer mensen aan de vereniging te binden, en dan vooral een breder spectrum van 
leeftijdsgroepen. Interessant om daarover met jullie van gedachten te wisselen. De stukken worden deze 
week per e-mail aan de leden verspreid. Uiteraard zijn ouders van jeugdleden ook van harte welkom. Komt u 
niet wilt u zich dan afmelden bij onze secretaris Christine Kaandorp, secretaris@odomaasland.nl 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
  

JARIGEN 
Jarig deze week:  
Namens ODO een heel fijne dag gewenst!! 
 
28 september Kees v.d. Vaart 
1 oktober       Jaline van Hartingsveldt 
2 oktober       Joris de Bruijn 
3 oktober       Birke Verboon       
4 oktober       Addie Goudzwaard    Arjen Poot 
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ALGEMEEN 
 
 

 
 
 
 
Van Duitse maaltijd naar Saté met ODO Twee 
Herr Rob von der Hak und seine ODO-freunden hebben ons gisteren  in prima Duitse sferen gebracht. Na de 
overwinning van het eerste smaakte het eten en het bier ons voortreffelijk. Bedankt voor jullie enorme inzet 
en de aankleding, misschien is er een mooie traditie geboren voor de komende jaren.  
Op 10 oktober is het thema: Saté met ODO Twee. 
Schrijf je in via het bekende formulier en doe dit voor donderdag 8 oktober.  
Wil jij/jullie ook een keer zo’n gezellige maaltijd voorbereiden, laat het ons even weten. 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 
 
https://docs.google.com/a/plunje.nl/forms/d/1PsMCYe1kkvrP19fzGbttgM7XwT4HRs6U9otvzhuDqrQ/viewform
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Van de KC 
 
Hier onder volgt het barrooster voor de komende weken, kun je niet probeer dan op tijd voor vervanging te 
zorgen. Dik gedrukte personen zijn wijzigingen in het barro oster . 
 
- De onderstreepte personen kunnen de kas ophalen bij fam. Poot. 
 
- Bij het afsluiten van de kantine op trainingsavonden, de kas naar fam. Poot brengen. 
- op zaterdag de kas naar fam. vd Vaart 
kc@odomaasland.nl 

 

 

Datum  Tijd  Bezetting  Opmerking  
Week 40    
dinsdag 29 
september 

18:45 - 20:15 Thea Kroes  

 20:15 - 23:00   
woensdag 30 
september 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

 18:15 - 19:45 Heleen Dingjan  
 19:45 - 23:00   
donderdag 1 
oktober 

18:45 - 20:15 Anneke van der End - van Berkel  

 20:15 - 23:00   
zaterdag 3 oktober 08:45 - 11:45 Aafke v.d. Gaag , Elly Eijgermans   
 11:45 - 14:15 Maud Regout, Suzanne Kroes , Ramona 

van Dijk 
 

 14:15 - 16:45 Bart Scheffers, Arjen Poot  
 16:45 - 18:30 Laura Noordermeer, Rianne Jansen, 

Koen Makkinga 
 

Week 41    
maandag 5 oktober 19:30 - 21:30 Niels Haring , Twan van der Meijs   
dinsdag 6 oktober 18:45 - 20:15 Vliet, Ad van  
 20:15 - 23:00   
woensdag 7 
oktober 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

 18:15 - 19:45 Marjolene moerman  
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 19:45 - 23:00   
donderdag 8 
oktober 

18:45 - 20:15 Anneke van der End - van Berkel  

 20:15 - 23:00   
zaterdag 10 
oktober 

10:15 - 13:00 Margot Suijker, Karla Vijverberg   

 13:00 - 15:30 Hans van Gastel, Willianne Dijkshoorn, 
Celine Doelman, Loes van Leeuwen 

 

 15:30 - 18:00 Max van Viersen, Wouter Goedendorp, 
Jeroen van Uffelen 

 

 18:00 - 20:30 Thijs Ramakers, Jannes van der Vaart 
 

 

Week 42    
dinsdag 13 oktober 18:45 - 20:15 Peter van Viersen  
 20:15 - 23:00   
woensdag 14 
oktober 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

 18:15 - 19:45 Teunis-Jan Voogt  
 19:45 - 23:00   
donderdag 15 
oktober 

18:45 - 20:15 Anneke van der End - van Berkel  

 20:15 - 23:00   
Week 43    
dinsdag 20 oktober 18:45 - 18:55 Niels Haring , Twan van der Meijs  twan en niels zetten voor hun training 

limonade klaar voor de D en E teams 
 19:45 - 20:15 Ria Goedendorp  
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UITSLAGEN 
26-9-2015 

ODO 1 - KOAG 1 15-13 ODO B2 - Phoenix 
B3 7-6 ODO E3 - Fortuna/My 

Collections E8 6-1 

ODO 2 - Avanti (P) 3 11-21 Valto C2 - ODO C1 2-2 ODO E4 - Valto E5 0-8 

ODO 3 - KOAG 3 12-15 Valto C3 - ODO C2 5-2 ONDO (G) E7 - ODO E5 1-1 

DES (D) 5 - ODO 4 8-13 DES (D) D1 - ODO 
D1 2-2 DES (D) F1 - ODO F1 9-5 

Fortuna/My Collections 7 - 
ODO 5 11-8 ODO D2 - GKV (H) 

D1 6-5 Avanti (P) F2 - ODO F2 25-2 

Velocitas 5 - ODO 6 9-13 ODO D3 - Valto D4 3-13 ODO F3 - HKV/Ons 
Eibernest F2 9-6 

ODO A1 - Fortuna/My 
Collections A2 19-8 Dijkvogels E1 - 

ODO E1 5-2   

ODO B1 - Fortuna/My 
Collections B3 10-0 DES (D) E2 - ODO 

E2 3-2   

 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Trainingsschema zaal 

Over een kleine maand verplaatsen de trainingen en wedstrijden zicht weer van het veld aan de Baanderheer 

naar De Hofstede en de sporthal van het Lentiz College. In dit bericht het schema voor de zaal en de 

afwijkingen in de tussenperiode. 

Met twee sporthallen en vijf avonden zaal hebben we een luxe positie wat betreft kwalitatief goede zaalruimte 

in eigen dorp. Zoals voorgaande jaren trainen we op dinsdag en donderdag in De Hofstede en dins-,woens- 

en donderdag in de Lentiz sporthal. Als de eerste trainingen vroeg kunnen beginnen, dan kunnen de laatste 
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trainingen ook op een schappelijke tijd beginnen. Open deur beleid natuurlijk, maar daarom niet minder waar. 

Dus dank voor het haasten aan de vroege trainers! Kan je nu niet op tijd bij de zaal zijn om je kids trainen te 

geven of je moet toch echt blokfluiten om 19:00, laat het dan snel weten aan ondergetekende. Zet dan ook 

meteen even neer wat wel kan enzo. Schema is wat dagen, volgorde betreft gebaseerd op het schema van 

het veld. 

Week 42 – 13-15 oktober 

Alle ploegen(behalve selectie 1-2) trainen op het veld volgens het bekende schema. In afwijking op het 

schema traint ODO 3, 4, 5, 6 om 20:15 op het kunstgras. 

Week 43 – 20-22 oktober (herfstvakantie) 

De ploegen met op 24 oktober een oefenwedstrijd trainen alvast in de Lentiz sporthal, de overige ploegen 

trainen nog één keertje op het veld op dinsdag of woensdag(volgens het schema van het veld, C1+C2 op 

woensdag). Op donderdag is het veld dan leeg. Voor de zaaltrainingen gelden onderstaande tijden: 

 

Dinsdag 20 oktober 

19:15 A1, A2 

20:15 3, 5, 6 

21:15 1, 2 

Donderdag 22 oktober 

18:30 A1, A2 

19:45 1, 2 

21:00 3, 4, 5 
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              SENIOREN & JUNIOREN 
 
Afgelopen zaterdag was er een prachtige overwinning van ODO 1 op medetitelkandidaat KOAG. 
As zaterdag zijn er weer een heleboel wedstrijden waar weer veel van mensen gevraagd wordt om 2 
wedstrijden te spelen. Graag zo min mogelijk afschrijven. Maandag 5 oktober speelt A2 een inhaalwedstrijd. 
Heel veel succes 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
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Wedstrijdprogramma zaterdag 3 oktober  
  
1610 Reeuwijk 1 - ODO 1 Aanvang 15:30  
Coach Patrick B Vertrek 13:40 
Heren Mark Z, Michiel M, Thijs R, Willem Veld 1aK60  
Dames Iris R, Lotte D, Sanne R, Sanne A Buitenomweg 2811 BM Reeuwijk 
Reserves Daan van W, Loraine, Nikki H, Wouter G  
  
5113 RWA 2 - ODO 2 Aanvang 14:00  
Coach Paul Vertrek 12:25 

Heren Jannes, Martijn M, Martijn V, Rick V, Sven L, 
Thom W Veld 1aK60  

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije Landweg 1, Poortugaal 
Reserves Jenny  Let op: reserveshirts nodig  
  
5136 DES (D) 3 - ODO 3 Aanvang 17:00  
Coach Patrick Z Vertrek 15:50 
Heren Bram V, Kees P, Marijn H, Tim P Chauffeurs Tim P, Anton, Marijn H 
Dames Jenny, Joyce G, Karin, Lianne P, Ramona D Veld 5aK60 (des)  

Reserves Niek, Thom S  Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL 
Delft 

Afwezig Anton, Jaap V Let op: reserveshirts nodig  
  
4984 ODO 4 - Valto 4  Aanvang 15:30  
Heren Bart B, Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Simon Aanwezig 14:30 
Dames Barbara, Claudia, Jakomijn, Pien M Veld 1aK60  
Reserves Daphne W, Judith S  
Afwezig Marlize, Wilco 
  
2173 ODO 5 - ONDO (G) 4 Aanvang 14:00  
Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Jeroen U Aanwezig 13:10 
Dames Karin , Laura Z, Lianne P , Michelle Scheidsrechter Marijn H 
Reserves Charlotte S, Isa  Veld 1aK60  
Afwezig Margot V, Marjanneke, Lieke, Saskia 
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1517 ODO 6 - De Meervogels 5  Aanvang 12:30  
Coach Jeroen U, Bram V Aanwezig 11:45 

Heren Arjen, Bart S, Koen M, Max, Nathan W, Wouter 
L Scheidsrechter Kees P 

Dames Celine, Coriene, Laura N, Rianne J, Willianne Veld 1aK60  
Afwezig Britta 
  
7399 Excelsior (D) A1 - ODO A1 Aanvang 12:30  

Coach Henk G, Andr� P Vertrek 11:05 

Heren Daan van W, Lennart M, Niek, Thom S, Wouter 
G Chauffeurs Lotte V, Thom S, Daan van W, 

Daphne W 
Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H Veld 1aK60 (exc)  
 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft 
  
2292 ODO A2 - Excelsior (D) A2  Aanvang 11:00  
Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 10:00 
Heren Bart T, Nathan V, Sem K Veld 1aK60  
Dames Bodhi, Charlotte S, Emma S, Isa , Margot W, Noortje, Vera P 
  
Wedstrijdprogramma maandag 5 oktober  
  
2375 ODO A2 - Avanti (P) A3  Aanvang 20:00  
Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 19:00 
Heren Bart T, Nathan V, Sem K Scheidsrechter Wouter L 

Dames Bodhi, Charlotte S, Emma S, Isa , Margot W, 
Noortje, Vera P Veld 2G  

  
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Zaterdag 26 september:          ODO 1 – KOAG 1   15-13 
Een strak blauwe lucht met een lekker zonnetje erbij, ideaal weer voor een lekker dagje bij ODO. 
Dit dagje begon om 13.15 met een grote glimlach, want het was tijd voor de selectiefoto. Met hier en daar wat 
kleine oogjes vanwege de zon, is het gelukt om een foto te maken.  
Om 14.30 was het eerst de beurt aan het tweede om een mooie pot te spelen tegen Avanti. Helaas was 
Avanti een stuk scherper en zijn de punten niet in Maasland gebleven. 
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Om 16.00 was het de beurt aan ons. Met de nodige voorbereidingen wisten we dat we vandaag aan de bak 
zouden moeten. KOAG staat namelijk ook op het lijstje van titelkandidaten.  Helaas was het ons vorige week 
niet gelukt om de punten binnen te halen tegen de andere titelkandidaat. We hadden dus nog wat goed te 
maken.  
KOAG begon de wedstrijd eigenlijk gelijk goed. Scherp, vol energie en op zoek naar de juiste kansen. Wij 
werden op de één of andere manier toch een soort verrast. Veel stippen en vrije ballen hebben we de eerste 
helft tegen gekregen. Of deze ook allemaal terecht waren is een tweede. Zo maakte KOAG de eerste helft er 
acht. Wij wisten de eerste helft er echter maar 5 te scoren.   
Een ruststand van 5-8. 
 
Dat we er in één helft  8 doorlaten is niet eens zo slecht. Het spel van ons, wat misschien niet eens ons eigen 
spel was, moest gewoon veel beter en scherper! 
Na een peptalk in de rust waren we klaar voor een betere tweede helft. Nog 35 minuten de tijd om te laten 
zien dat wij ook kans maken op die titel. 
De tweede helft begonnen we gelijk fel en ook een stuk scherper, twee doelpunten van Mark en één van 
Thijs zorgde voor een 8-9. In de tweede helft ging het gelijk aan elkaar op en was het een mooie strijd tussen 
de twee ploegen. Diana was er de tweede helft ingekomen voor Iris. Zij wist een belangrijk schot te maken 
die zorgde voor de 12-12. Dit was voor mij het punt dat ik haast zeker wist dat we deze pot toch nog gingen 
winnen.  Na dit doelpunt wist KOAG nog één schot te maken. Daarna was het ODO die eroverheen ging. Dit 
zorgde voor een spannend, maar fantastisch einde. Na 70 minuten strijd floot de scheidsrechter af en waren 
de punten voor ons. Een eindstand van 15-13! 
 
Iedereen bedankt voor de support! En uiteraard ook het 4e voor het heerlijke eten. Het was een mooie 
zaterdag, die ook heel gezellig eindigde. Hopelijk allemaal tot volgende week, 
Groetjes Sanne A 
 

DES (D) 5 - ODO 4 

Een reeks.....soms wordt je er wel eens wakker van. Want dan is die reeks vooral een gevolg van 
aaneensluitende verliespartijen. Nu verkeert #4 in een soort roes, want al 3 wedstrijden ongeslagen en het 
spel is aanmerkelijk verbeterd. Helaas was C.V. te M. te ziek om te spelen, en M.v.d. E.-v.N. te M. nog niet 
hersteld van kijkoperatie, B.B. te M. niet beschikbaar en W.G. te M. ook verhinderd maar vastbesloten om in 
de zaal zijn lang verwachte rentree te maken... N.v.d.H. te M. speelde hele wedstrijd zeer verdienstelijk mee 
en uw razende reporter werd gespaard voor de maaltijd in de namiddag en zat op de bank de stats bij te 
houden. Als altijd zorgt iemand voor een gezond (?) stukje extra spanning. Nu wist J.d.M. te H. dit keer de 
aandacht op zich te vestigen. In de haast vergeten de salades mee te nemen voor het Oktoberfest 
schranspartij, nog even op en neer naar Hoogvliet. En denken dat we half 3 vertrekken terwijl we toch echt 
om 14.00u moesten aanvangen in Delft. Als een 3traps raket schoot Jarno uit de auto het veld op, om de rest 
van zijn lijf ook warm te krijgen. Rumour has it dat het 2 voor 2 was op dat moment. Echter, als een volleerde 
#4 speler wist hij direct de focus uit te stralen gezien zijn spetterend rake afstandsschot vlak na het begin, 
waardoor het na 3 minuten alweer 1-2 stond in het voordeel van #4. Via subliem spel (mag ik dat zeggen? Ja 
dat mag ik zeggen) werd de stand in ons voordeel langzamerhand uitgedrukt via 1-3 tot 1-7 (jawel), 2-7 en 3-



 Praatpaal jaargang 26 13 28-09-2015 

 

 

 

8 bij rust tegen het toch echt niet misselijke DES 5. In de rust werden de positieve vibes nog eens herhaald 
en direct na rust werd de wedstrijd bijkans in het slot geschoten via 3-9. Via een heel klein elastiekje later 
werd het 6-11 maar soeverein werd de match uitgespeeld tot een eclatante 8-13 overwinning. Stats: OP 3x, 
JdM 1x, Snap 3x, JH 4x, SH 2x....Deze overwinning werd met gepaste instemming en tevredenheid gevierd, 
alhoewel zonder drank. Ommers, er moest nog een klein feestje gegeven/verzorgd worden aan de 
Baanderheer, alwaar een 120-tal genodigden van een Oktoberfest maaltijd voorzien dienden te worden. 
Wederom als een team werden alle werkzaamheden en voorbereidingen vlekkeloos uitgevoerd, en daar waar 
er een vlekje was was er wel een gevulde bierpul om daar overheen te komen. Â Waarbij Cor (van C.V. te M) 
te hulp schoot bij extra boodschappen, en C.K. te H. (ega van J.d.M. te H.) ook nog eens haar horeca 
talenten kwam laten zien en gewoon als een 'vent' overal bij mee hielp. Chapeau!! ODO 4, dit was weer een 
topprestatie zaterdag!! Proud to be part of.....   Rob    

 

 

 

ODO A1 - Fortuna A2 (19-8) en het orakel dat van Le euwen heet! 

 
 
Met een zelfgemaakte opstelling door de spelers begonnen we zaterdag onder optimale omstandigheden aan 
de wedstrijd. Zoals u inmiddels wel weet, is de A1 een talentvolle ploeg, waar veel in zit maar wat er niet altijd 
even fraai uitkomt. En met de wetenschap dat Fortuna gewonnen had van koploper Avanti konden we de 
welbekende mouwen opstropen. Het begin van de wedstrijd was niet zo best en tevens het slechtste deel van 
de wedstrijd. Maar toen we inmiddels door hadden hoe Fortuna verdedigde gingen de remmen los, het 
mandje opende zich en via 2-0, 5-2 en 7-3 gingen we met een comfortabele ruststand van 9-3 de rust in. En 
Rie van Leeuwen zag dat het goed was. Mooie, fraaie combinaties de eerste helft die ook beloont werden. 
Maar het werd nog beter. Rie van Leeuwen gaf nog wat positieve straling naar de groep en zonder 
overdrijven werd er een fantastische 2e helft op de mat gelegd. Fortuna had niet veel meer in te brengen. Al 
snel stond het na rust 12-3, wat uitgebreidt werd naar 14-5, 17-7, om tenslotte bij 19-8 te eindigen. Alle ruimte 
hadden we dus om Nathan en Isa ook wat speelminuten te geven. Wat een mooie combinaties zaten er 
tussen, wat een mooie doelpunten. Wij hebben genoten van jullie. Was het dat Lennart van Lingen kwam 
kijken(fijn dat je er was), was het dat de spelers zelf de opstelling hadden gemaakt, was het dat Rie van 
Leeuwen langs de kant zat; de waarheid zal wel ergens in het midden zitten, maar het was gewoon goed. 
Punt. Na de westrijd nog effe op de foto met DE SUPPORTER VAN DE A1, kijk effe op facebook, en de 



 Praatpaal jaargang 26 14 28-09-2015 

 

 

 

kamer van Rie van Leeuwen is weer opgepimpt met deze foto. En een ontroerde Rie van Leeuwen zag dat 

het goed was.  
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
BCD teams  
Volgende week zijn voor de meeste teams de laatste wedstrijden op het veld. Alleen de B2 en de D2 spelen 
nog een inhaalwedstrijd op 10 oktober. 
Op zaterdagmiddag ben ik altijd al aan het kijken of de uitslagen op antilopen staan. De B1 stond er al snel 
op. Zij wonnen met 10-0 (zie verslag). Dit betekent dat de B1 volgende week veldkampioen kan worden bij 
Ondo. De B2 speelde een spannende wedstrijd tegen Phoenix. Tot nu toe hadden jullie nog geen punten 
gehaald maar het was elke keer net niet. De ballen wilden maar niet in de korf. Ook dit keer wilde de 
doelpunten maar niet (genoeg) vallen ondanks dat er hard gewerkt werd en prima gespeeld met veel kansen! 
Jullie bleven achter staan tot de laatste tien minuten toen er nog 3 in gingen. 7-6 winst!! Dames, echt heel 
goed gedaan. Nu nog twee keer winnen tegen DES :-) 
De C1 kon kampioen worden afgelopen zaterdag. Waarschijnlijk speelden bij iedereen de zenuwen mee 
omdat de verwachtingen hoog gespannen waren. Jullie kwamen niet in jullie spel en Valto kwam twee keer 
voor te staan. Gelukkig kwamen we nog gelijk maar het ging bijna nog mis omdat Valto in de laatste minuut 
nog een strafworp mocht nemen die ze misten! 2-2 eindstand (zie verslag). Zondag hoorden jullie echter dat 
de concurrent had verloren en jullie dus alsnog kampioen zijn geworden! Gefeliciteerd! Zaterdag zullen we 
dat vieren. De C2 speelde na de C1 tegen Valto. Ik heb even 10 minuten gekeken toen stond het 0-0. Bij de 
standen zag ik helaas 5-2 staan, dus verloren.  
De D1 verspeelde wederom een punt door gelijk te spelen. Dit betekent dat jullie nu gelijk staan in de poule 
met DES en jullie zaterdag moeten winnen om kans te maken op het veldkampioenschap. De D2 won met 6-
5 en helaas verloor de D3 met 3-13. 



 Praatpaal jaargang 26 15 28-09-2015 

 

 

 
 
Zoals gezegd dus, behalve voor de B2 en D2, de laatste veldwedstrijden. Er zal op 31 oktober voor iedereen 
een oefenprogramma zijn in de zaal.  
Alle invallers weer bedankt, er zijn ook as zaterdag weer reserves nodig dus kijk even of je erbij staat.  
Tot zaterdag! 
Trudy aspiranten@odomaasland.nl 06-36157924 
 
 
 
Wedstrijdprogramma 
zaterdag 3 oktober 

   

     
2511 ONDO (G) B2 - ODO B1 Aanvang 13:30 
Coach  Joyce G Vertrek 12:25 
Heren Bart M, Jim, Niels, Pepijn, 

Twan M 
Chauffeurs Bart M, Ilse A, 

Iris G 
Dames Daphne K, Ilse A, Iris G, Kim 

B 
Veld 2cK40 

Reserves  Jaline  Van 
Leeuwenhoekstraat 
30, 2693 BG s-
Gravenzande 

 

  
 

   

2828 DES (D) B2 - ODO B2 Aanvang 10:00 
Coach  Lotte D Vertrek 08:50 
Dames Danielle, Fleur K, Jaline, 

Laura R, Maud, Naomi V, 
Suzan , Suzanne K 

Chauffeurs Danielle, Maud, 
Laura R 

Reserves  Gysa  Veld 5bK40 (des) 
Afwezig  Emy , Jolijn, Linette Sportpark Biesland, 

Bieslandsepad 10, 
2616 LL Delft 

 

  Let op: 
reserveshirts 
nodig  
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3357 ODO C1 - DES (D) C2 Aanvang 15:30 
Coach  Diana, Bart V Aanwezig 14:45 
Heren Joris B, Lex, Sam B, Twan R Scheidsrechter Wouter L 
Dames Femke, Gysa, Jet, Laura P, 

Liza, Marieke, Ruth M 
Veld 2G 

  
 

   

869 ODO C2 - Fortuna/My 
Collections C4  

Aanvang 09:00 

Coach  Jacco Aanwezig 08:30 
Heren Jelle L, Stef, Thijs M, Tjerk Scheidsrechter Michiel M 
Dames Amber V, Britt M, Demi R, 

Ilse M, Maaike B, Nina S 
Veld 1bK40 

Afwezig  Max, Nicolette   
  
 

   

2697 ODO D1 - Valto D2  Aanvang 10:00 
Coach  Rick V, Cynthia Aanwezig 09:30 
Heren Cas, Jordi, Kevin, Toine Scheidsrechter Lianne P 
Dames Brigit, Fenne, Marit, Roos H, 

Sam Z 
Veld 1bK40 

  
 

   

3561 ONDO (G) D2 - ODO D2 Aanvang 10:30 
Coach  Daan van W Vertrek 09:40 
Dames Anouk H, Anouk V, Britt N, 

Ella, Evelien, Fleur N, 
Isabelle, Karlijn P, Milou P, 
Sterre D 

Chauffeurs Sterre D, 
Evelien, 
Isabelle 

  Veld 1cK40 
  Van 

Leeuwenhoekstraat 
30, 2693 BG s-
Gravenzande 
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2268 ONDO (G) D4 - ODO D3 Aanvang 09:30 
Coach  Martijn M Vertrek 08:40 
Heren Gijs, Ivo, Sem T, Senna Chauffeurs Gijs, Marlies, 

Ivo 
Dames Annabel , Floor M, Marlies, 

Roos S 
Veld 1cK40 

Reserves  Evelien  Van 
Leeuwenhoekstraat 
30, 2693 BG s-
Gravenzande 

 

Afwezig  Nathan V   
 
 
 

ODO B1 - Fortuna/My Collections B3 

Zaterdag hadden we weer een wedstrijd tegen Fortuna. Het was heerlijk weer om te korfballen en we 
hoopten de punten weer in Maasland te houden. In het praatje zei Joyce dat we er in de verdediging goed bij 
moesten blijven en dat we in de aanval het goed ruim moesten houden en lekker ons eigen spel 
moesten spelen. De eerste helft was verdedigend goed, maar in de aanval wilde de ballen er niet in. In 
de laatste paar minuten van de eerste helft werden er toch nog 2 gescoord door Kim. De ruststand was dan 
ook 2-0. In de rust werd verteld dat we er goed dicht op moesten en ook de bal in de gaten moesten 
houden. De tweede helft ging goed, en er waren meer kansen en al snel werd het 3-0. We waren een stuk 
feller en onderschepten meer ballen. Ook werden de kansen goed afgemaakt. Het werd 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-
0, 9-0 en in de laatste minuut benutte Twan een strafworp en was het dus 10-0! Naomi en Maud bedankt 
voor het invallen! Deze week weer lekker trainen en zaterdag de laatste wedstrijd van dit seizoen tegen 
Ondo! Dan mag Jim een stukje schrijven. Iris  

ODO B2 - Phoenix B3 (7-6) 

Yo. Deze week was Â de eerste keer dat we gewonnen hadden en ik vind dat we dit veel vaker moeten doen 
want dat is veel leuker dan verliezen. We moesten deze keer tegen Phoenix en ik vind eigenlijk dat wij beter 
zijn dan zij maar dat is mijn mening. Want een meisje kan echt niet verdedigen. maarja de wedstrijd begin 
niet zo goed want we kregen meteen 2 doelpunten tegen. Â Maar dat waren verre schoten dus dat maakt niet 
zo heel veel uit denk ik. Toen kwam Suus v met haar super mega power schot en toen stonden we 1-2. maar 
toen kregen we weer een punt tegen en toen stonden we 1-3 en toen is we ook weer gescoord maar er staat 
effe niet wie die heeft gemaakt maar hij was vast wel super tof. toen kregen we weer een shot tegen en toen 
stond het 2-5. Jammer .. maar toen kregen we ineens super powers en schoten Maud en Jaline er allebei 
eentje in 4-5 toen kregen we een doorloop tegen -.- 4-6. maar de super powers kwamen terug en Danielle 
scoorde een stip, fleur scoorde een schot en suus kroes een doorloop. toen werden ze super agressief en 
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gingen ze duwen en trappen . Suus k d’r mannetje was echt vet irritant . Maarja we hebben wel 7-6 
gewonnen eerste overwinning en er moeten er zeker meer komen OOHJA SUUS K MAG HET VOLGENDE 
VERHAALTJE SCHRIJVEN X NAOMI    
 
Valto C2 - ODO C1 (2-2)  Hallo allemaal, Wij hebben vandaag tegen VALTO C2 gespeeld. We konden 
kampioen worden dus we waren zeer gemotiveerd om te winnen. Maar helaas was het niet voor ons 
weggelegd, de zenuwen misschien? In de eerste helft speelden we best zwak, de kansen gingen er niet in en 
we kwamen achter te staan met 1-0. Daarna werd het gelukkig nog 1-1 door een doorloop bal. De rest van de 
eerste helft is er niet veel gebeurd. In de tweede helft ging het al beter, maar nog niet goed genoeg want we 
kwamen weer achter met 2-1. De tijd begon te dringen en we gingen iets beter overgooien en samenspelen. 
Gelukkig door een mooie doorloop van Joris werd het toch nog 2-2. In de laatste minuut werd het heel 
spannend omdat VALTO nog een strafworp kreeg, maar gelukkig hebben ze die hebben niet gescoord. 
Eindstand 2-2. Het kampioenschap hangt dus af van de wedstrijd volgende week tegen DES. Groeten Twan 

 

                                        PUPILLEN E &  F 
 
Afgelopen zaterdag won de F3 hun eerste wedstrijd. 
As zaterdag spelen alle teams. Sommige kinderen staan ook op om in te vallen bij een ander team. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
Wedstrijdprogramma zaterdag 3 oktober  

  

2622 ODO E1 - LYNX E2 Aanvang 11:30  

Dames Bente, Dana V, Iris B, Iris P, Tess van de B Aanwezig 11:00 
Afwezig Lennart M, Daphne W, Madeleine Scheidsrechter Martijn M 

Opmerking deze wedstrijd proberen we nog te verzetten naar 
de middag Veld 2G  

  
509 ODO E2 - Valto E6  Aanvang 09:00  
Coach Nikki H, Claire Aanwezig 08:30 
Heren Joa, Kobus, Seth Scheidsrechter Judith S 
Dames Annemijn, Kim M, Milou K Veld 2G  
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55 ALO E2 - ODO E3 Aanvang 09:30  
Coach Rob Vertrek 08:30 
Heren Sven P Chauffeurs Dana E, Nikki S 
Dames Dana E, Dieke, Nikki S, Nina V Veld 1cK24  
 Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage 
 Let op: reserveshirts nodig  
  
3576 VEO E1 - ODO E4 Aanvang 12:00  
Coach Jakomijn, Bart T Vertrek 11:00 
Heren Jayden, Jonathan, Maarten Chauffeurs Jayden, Abigail 
Dames Abigail, Marjolijn, Sofie Veld 1aK60  

 Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, 
Voorburg 

  
3878 ODO E5 - Weidevogels E3  Aanvang 10:00  
Coach Claudia  Aanwezig 09:30 
Heren Sam S, Tim D Scheidsrechter Willianne 
Dames Aimee, Dominique B, Eva Veld 3G  
  
722 ODO F1 - Valto F1  Aanvang 10:00  
Coach Thom W, Thom S  Aanwezig 09:30 
Dames Birke, Jente de K, Lynn, Ruth P Scheidsrechter Lotte V 
Reserves Dana E Veld 2G  
  
808 ODO F2 - Valto F2  Aanvang 09:00  
Coach Celine , Iris R  Aanwezig 08:30 
Heren Tim B Scheidsrechter Loraine 
Dames Birke , Demi B, Jente de K , Tess B Veld 2G  
Afwezig Jenny, Thom S, Thierry, Pascale 
  
854 Fortuna/My Collections F4 - ODO F3 Aanvang 09:30  
Coach Jenny  Vertrek 08:50 
Heren Thierry , Tim C Chauffeurs Nienke S, Pien G 
Dames Nienke S, Noor, Pien G Veld 2bK40  
Afwezig Iris R, Celine, Duncan Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 
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                                                 Wedstrijdverslagen 

ODO E3 - Fortuna/My Collections E8 (6-1) 

Vandaag de 2e wedstrijd tegen Fortuna. uit hadden we met grote cijfers gewonnen. Nu zouden we proberen 
vanaf de kant wat minder te praten/zeggen hoe het moet en jullie zelf te laten nadenken. En dat ging soms 
goed, en soms iets minder goed. Wel is te zien dat jullie goed bijleren. En als die kansjes er in gaan, dan zou 
het verschil weer veel groter zijn geweest. Nu 6-1, en dat is gewoon knap hoor!!!   Tot woensdag,   Isa en 
Rob  

ODO E4 - Valto E5 (0-8) 

Helaas weer verloren, maar jullie hebben zo goed gespeeld! Jayden rende goed achter zijn tegenstander aan 
om te verdedigen! Jonathan tikte ballen weg. Sophie speelde stofzuiger en plukte veel wegstuiterende ballen 
van het veld. Marjolein heeft geweldig de doorloopbal verdedigd. Maarten wist bijna te scoren. Helaas wilde 
de kansen die we kregen er niet in, maar jullie kunnen trots zijn op jullie zelf! Tot woensdag! Bart en Jakomijn 

ONDO (G) E7 - ODO E5 (1-1) 

Vandaag zonder Tim en Aimee, beiden ziek. Beterschap!! Met Maarten en Sven waren we met zijn 5-en. 
Maarten zou de 1e helft meespelen en Sven de 2e. En wat heb ik weer van jullie genoten! ONDO had nog 
niet verloren (1x gelijk) en heeft beste wel grotere spelers. Maar jullie werkten hard en wisten zelfs een 0-1 
voorsprong te nemen. En wat een mooi schot was dat!! Het werd een spannende wedstrijd, waar ONDO toch 
wel verdiend ook een doelpunt maakte, zodat we met 1-1 gelijk speelden. Goed gedaan allemaal!! Rob 
 
 
 
Een spannende wedstrijd was de derby tussen Dijkvogels E1 en ODO E1. Een erg leuk dames teams met 
veel spirit en fanatisme.  
De eerste twee kwarten bleef het 0 - 0. Vanaf het derde kwart werd er volop gescoord. Bij  de Dijk waren het 
vooral de heren die 5 keer scoorde en helaas konden de ODO dames hier ondanks een aantal strafworpen er 
maar 2 tegen overzetten.  
Ondanks aanmoedigingen van de ouders Jeroen en Pieter en nog een aantal goede kansen, kon ODO niet 
meer terugkomen.  
Aan de voorbereiding van de dames lag het zeker niet. Volgende week weer veel succes.  
Inval coach Bram  
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KANGOEROEKLUP 
 

 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
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