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 VAN HET BESTUUR 
Van de voorzitter 
 
 
Hometown Maasland 
 
Gisterochtend had ik Keesdienst omdat Kees van der Vaart zijn hometown tijdelijk verlaten had voor een 
welverdiende vakantie. U weet misschien dat ik niet zo’n ochtendmens ben, dus voor mij gingen er diverse 
werelden open; hoe zit het met de lijnen uitleggen, vlaggen ophangen, prullenbakken. O jee, het terras moet ook 
nog. Toen was Rob van der Hak niet op tijd terug na het coachen van de E3 en mocht ik dus de kinders van de 
E5 opvangen. Een mooi gezelschap kinderen die ik na een enkele tel bezig gehouden te hebben mocht 
overdragen aan de deskundige leiding van Rob.  
 
We troffen het gisteren erg met het weer. Het gras was weer een beetje opgedroogd na een zeer nat vorig 
weekend, en ondanks het verlies van ODO 6 op het gras was dit een zeer leuke wedstrijd om te volgen. Het toetje 
was de mooie overwinning van ODO 1 op Weidevogels, waarna – in weerwil van de traditie van eten na ODO 1 – 
het terras leegstroomde en een groot gedeelte naar Hometown festival verplaatste. Mooi initiatief in het dorp. 
 
Over twee weken (26 september) is er weer wel gewoon eten na ODO 1; een heerlijke Duits maaltijd in het teken 
van Oktoberfest. Inschrijving start vandaag of morgen, houd de website in de gaten.  
 
Groet, Jaap, voorzitter@odomaasland.nl 06-24272330 
 
  

JARIGEN 
 
Deze week zijn de volgende ODO-ers jarig. Namens ons allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD ! 
 
14 september Willianne Dijkshoorn 
15 september Jayden Schunko 
16 september Demi van Roon 
17 september Koen Kassels 
18 september Daan van Waardenburg 
21 september Bart de Vos 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
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ALGEMEEN 
 
 

 
 
Maaltijd in de “Oktoberfest”  sferen,  
bij ODO op zaterdag 26 september a.s. 

 
Herr Rob von der Hak und seine ODO-
freunden zullen ons dan in Duitse sferen 
brengen.  

 
Es ist Zeit fur Oktoberfest;  Jetzt 
geht’s los! 
 
Op het menu staat die avond: 
Rösti, kartoffelsalat, broodje bratwurst met 
sauerkraut en/of senf en als toetje 
hausgemachte  
apfelstrudel omlijst met heerlijke Duitse 
hoempapa en après ski geluiden 

 
Trek je dirndl of lederhosen uit de kast en geef je nu op via de link en wacht niet tot het laatste moment.  
 

De uiterste inschrijfdatum is woensdag 23 september. Dit geldt ook voor Wilhelm … Het is voor de organisatie 

fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Wil jij ook een keer je steentje bijdragen aan het organiseren van zo’n gezellige maaltijd, je weet ons te vinden. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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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 barrooster. 
 
- 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 
 

Datum Tijd Bezetting 

Week 38   

dinsdag 15 
september 

18:45 - 20:15 Ria Goedendorp 

 20:15 - 23:00  

woensdag 16 
september 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon 

 18:15 - 19:45 Joke Van der Meijs 

 19:45 - 23:00  

donderdag 17 
september 

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

 20:15 - 23:00  

zaterdag 19 
september 

09:15 - 12:00 Sylvia Kroes, Petra de Bruijn 

 12:00 - 14:30 Bart Boode, Jarno de Man 

 14:30 - 17:00 Emma Scheffers, Bodhi Moerman, 
Marijn t Hart 

 17:00 - 19:00 Noortje Bierkens, Isa Vreugdenhil, Margot 
de Winter 

Week 39   

dinsdag 22 
september 

18:45 - 20:15 Ria Goedendorp 

 20:15 - 23:00  

woensdag 23 
september 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon 

 18:15 - 19:45 Mirjam Alsemgeest 

 19:45 - 23:00  

donderdag 24 
september 

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

 20:15 - 23:00  

zaterdag 26 
september 

08:45 - 11:30 Edwine Kooijman, jessica v.d rasens 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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 11:30 - 14:00 Nikos van Viersen, Bram van Leeuwen 

 14:00 - 16:30 Loraine Ammerlaan, Lotte Vermeer, 
Thom Spuijbroek 

 16:30 - 19:00 Barbara Hanemaaijer, Daphne Wierda, 
Jakomijn Hoogendam 

 18:30 - 20:30 Iris de Raadt, Thom van Waardenburg, 
Maaike Goedendorp 
 

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 Laura Zegwaard, Margreet Poot 

 11:45 - 14:15 Lianne van Popering, Ramona van Dijk 

 14:15 - 16:45 Bart Scheffers, Arjen Poot 

 16:45 - 18:30 Laura Noordermeer, Rianne Jansen, 
Koen Makkinga 

Week 41   

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 

 19:45 - 23:00  

donderdag 8 
oktober 

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

 20:15 - 23:00  

zaterdag 10 
oktober 

10:30 - 13:00 Margot Suijker, Elly Eijgermans 

 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   

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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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 - 20:15  

 20:15 - 23:00  

woensdag 21 
oktober 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon 

 18:15 - 19:45 Joke Van der Meijs 

 19:45 - 23:00  

donderdag 22 
oktober 

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

UITSLAGEN 

12-9-2015 

ODO 1 - Weidevogels 1 18-16 ODO B2 - Avanti (P) B5 4-7 Valto E7 - ODO E3 2-10 

ODO 2 - PKC/SWKGroep 4 9-14 ONDO (G) C3 - ODO C1 3-3 ONDO (G) E6 - ODO E4 5-0 

ODO 3 - Kinderdijk 2 9-18 ALO C2 - ODO C2 4-7 ODO E5 - Dubbel Zes E2 2-3 

Excelsior (D) 4 - ODO 4 
 

Avanti (P) D2 - ODO D1 5-6 Die Haghe F2 - ODO F1 26-0 

ODO 6 - Excelsior (D) 5 10-12 ODO D2 - HKV/Ons Eibernest D2 3-6 ONDO (G) F5 - ODO F2 4-0 

ODO A1 - Weidevogels A1 14-17 ODO D3 - VEO D3 6-2 ODO F3 - Die Haghe F4 1-6 

De Meervogels A2 - ODO A2 15-4 KVS/Maritiem E5 - ODO E1 2-7 
  

ODO B1 - VEO B1 7-3 Excelsior (D) E4 - ODO E2 3-13 
  

15-9-2015 

SEV (L) 2 - ODO 5 
 

ODO B2 - Avanti (P) B5 4-7 Valto E7 - ODO E3 2-10 

 
 

 
 
 

http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Maaltijd in de “Oktoberfest”  sferen,  
bij ODO op zaterdag 26 september a.s. 

 
Herr Rob von der Hak und seine ODO-
freunden zullen ons dan in Duitse sferen 
brengen.  

 
Es ist Zeit fur Oktoberfest;  Jetzt 
geht’s los! 
 
Op het menu staat die avond: 
Rösti, kartoffelsalat, broodje bratwurst met 
sauerkraut en/of senf en als toetje 
hausgemachte  
apfelstrudel omlijst met heerlijke Duitse 
hoempapa en après ski geluiden 

 
Trek je dirndl of lederhosen uit de kast en geef je nu op via de link en wacht niet tot het laatste moment.  
 

De uiterste inschrijfdatum is woensdag 23 september. Dit geldt ook voor Wilhelm … Het is voor de organisatie 

fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Wil jij ook een keer je steentje bijdragen aan het organiseren van zo’n gezellige maaltijd, je weet ons te vinden. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 
 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

Scheidsrechters 
Deze week geen bijdrage van de scheidsrechters afdeling. We gaan ervanuit dat de benodigde scheidsrechters 
persoonlijk op de hoogte worden gebracht van hun bijdragen.  
 

mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Ik heb helaas afgelopen  zaterdag weer een wedstrijd moeten verplaatsen omdat een heleboel mensen niet 
konden invallen. As zaterdag wordt waarschijnlijk de wedstrijd van de A2 verzet naar maandag 21 september. As 
zaterdag spelen bijna alle teams tegelijk dus probeer zo min mogelijk af te zeggen. 
 
Dinsdag 15 september speelt het 5e zijn uitwedstrijd tegen SEV. 
 
Heel veel succes ! 
 
Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014, senioren@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma dinsdag 15 september 

  

1440 SEV (L) 2 - ODO 5 Aanvang 20:00  

Heren 
Andre B, Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen U, 
Jeroen V 

Vertrek 18:45 

Dames Jenny, Joyce G, Karin, Laura Z Veld 1AK40  

Afwezig Margot V, Marjanneke, Lieke, Michelle, Saskia 
Sportcomplex Duivestein, Veurselaan 109, 
Leidschendam 

Opmerking jeroen de v gaat rechtstreeks en is later 

  
 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 19 september 

  

1433 Achilles (Hg) 1 - ODO 1 Aanvang 15:30  

Coach Patrick B Vertrek 13:45 

Heren Mark Z, Martijn V, Thijs R, Willem Veld 1aK60  

Dames Iris R, Lotte D, Sanne R, Sanne A Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage 

Reserves Loraine, Wouter G 

Afwezig Michiel M 

  

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.nexans.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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4758 Maassluis 2 - ODO 2 Aanvang 14:30  

Coach Paul Vertrek 13:10 

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

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis 

Reserves Anton, Daan van W, Lennart M, Lotte V, Nikki H 

Afwezig Jannes, Martijn V 

  

4757 Maassluis 3 - ODO 3 Aanvang 13:00  

Coach Patrick Z Vertrek 12:05 

Heren 
Anton, Bram V, Jaap V, Kees P, Marijn H, Tim 
P 

Chauffeurs Joyce G, Karin, Ramona D 

Dames Jenny, Joyce G, Karin, Lianne P Veld 1aK60  

Afwezig Ramona D Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis 

  

4701 ODO 4 - Avanti (P) 5 Aanvang 15:30  

Heren Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Simon Aanwezig 14:30 

Dames Barbara, Claudia, Jakomijn, Jenny, Pien M Veld 1aK60  

Reserves Joyce G, Lianne P 

Afwezig Marlize, Wilco, Bart B 

  

1624 ODO 5 - Achilles (Hg) 7 Aanvang 14:00  

Heren Andre B, Bram L, Jacco, Jeroen U Aanwezig 13:10 

Dames Claudia, Daphne W, Judith S, Lieke Scheidsrechter Erik 

Reserves Niek, Pien M Veld 1aK60  

Afwezig Laura Z, Jeroen V, Margot V, Marjanneke, Bart V, Michelle, Saskia 

  

1655 Fiks 5 - ODO 6 Aanvang 12:30  

Coach Jeroen U, Bram V Vertrek 11:15 

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

Veld 1G  

Dames 
Britta, Celine, Coriene, Laura N, Rianne J, 
Willianne 

Sportcomplex Voscuyl, Van Houdringenlaan, 
Oegstgeest 

  
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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7247 Maassluis A1 - ODO A1 Aanvang 11:30  

Coach Henk G, Andr� P Vertrek 10:20 

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

Chauffeurs 
Nikki H, Wouter G, Lennart M, Judith 
S 

Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H Veld 1aK60  

Reserves Margot W, Nathan V Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis 

Opmerking nathan en margot zijn alleen reserve als de a2 niet door gaat 

  

2333 ODO A2 - Dijkvogels A2 Aanvang 12:30  

Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 11:30 

Heren Bart T, Nathan V, Sem K Veld 1aK60  

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

Opmerking deze wedstrijd wordt waarschijnlijk verzet naar 21 september 

  

 

Wedstrijdverslagen  

ODO 1 - Weidevogels 1 (18-16) 
Na de gewonnen wedstrijden van afgelopen weken, mochten we vandaag aantreden tegen Weidevogels. Hoewel 
het de vorige weken niet altijd even makkelijk ging, zijn we er wel altijd met zijn allen voor blijven knokken. Dit 
resulteert dan ook in 4 punten uit 2 wedstrijden. Kortom qua punten een prima resultaat. Na een heel 'relaxt' 
praatje waarbij er vooral op gehamerd werd dat we sterk moesten beginnen, stapten wij met een extra boost (bij 
winst een rondje van Patrick) het veld op. Dit voerden wij helaas niet helemaal correct uit, waardoor we in het 
begin van de wedstrijd telkens achter de feiten aanliepen. Iris tekende voor de 1e treffer aan onze kant. Wat 
vooral opviel was dat Weidevogels twee schutters had waarvan het voornamelijk moest komen. Wij zelf bleven 
goed mee scoren maar desondanks kon Weidevogels een voorsprong pakken van 5-8. Hierna speelden wij solide 
aanvallen die werden beloond met doelpunten. Door doelpunten van Sanne R, Mark, Martijn en Willem gingen we 
erop en erover! Dit resulteerde dan ook in een ruststand van 9-8 voor ODO. Wat vooral positief is, is dat we deze 
wedstrijd goed terugkwamen van een achterstand, in tegenstelling tot een voorsprong weggeven/verkleinen 
(vorige wedstrijden) vlak voor de rust. In de rust werd er gezegd dat het belangrijkste was om het spel van de 
laatste 10 minuten vast te houden. Waar ik persoonlijk erg tevreden over was, was de manier waarop wij kansen 
creÃ«erden. In deÂ laatste 10 minuten pakten we voor het eerst in de wedstrijd de voorsprong door mooie 
uitgespeelde kansen. Het was dus met name zaak om deze voorsprong verder uit te breiden. In de praktijk lukte 
dit helaas niet. Weidevogels bleef mee scoren waardoor het verschil in de beginfase nooit groter werd dan 2 
goals. Hierdoor lieten wij ons echter niet van de wijs brengen en zetten prima aanvallen neer. Het grootste 
verschil tussen Weidevogels en ons was dat de doelpunten bij hun vooral over 2/3 schijven kwamen en wij alle 8 
(!) hebben gescoord. Ons spel was hierdoor verrassender. Weidevogels kwam nog twee keer tot een gelijke 
stand, maar vanaf 14-14 bleven we altijd een voorsprong houden. Door middel van 2 mooie schoten van Thijs 
kwamen wij weer op 2 verschil. Dit bouwden we verder uit door een prima uitgevoerde vrije bal van Sanne A en 
een keurig afgemaakte strafworp van Willem. Hierna maakte Tim zijn rentree in het 1e van ODO. Goed dat je 

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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weer terug bent, buurman! Weidevogels scoorde de laatste treffer, deze was echter voor de statistieken. Kortom, 
we hebben vanaf eind eerste helft een prima pot gespeeld tegen een goed spelend Weidevogels. Met name door 
onze inzet, onze uitgespeelde kansen, positiviteit en score over alle schijven zijn de 2 punten hier in Maasland 
gebleven. Passie, plezier en prestatie. Volgende week spelen we uit bij Achilles, die wij nog kennen uit de 
oefenperiode. Supporters bedankt, wij hopen jullie volgende week weer te zien! Lotte  

 

Bekijk de alle foto's van Bram van Leeuwen.  

 

https://www.flickr.com/photos/odomaasland/albums/72157658503624366
http://www.bramvanleeuwen.net/
http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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ODO 2 - PKC/SWKGroep 4 (9-14) 

Beste lezers, Het zag er naar uit dat het een regenachtige dag zou worden. Ik kan u vertellen, er is geen druppel 
gevallen en het was heerlijk korfbalweer. Wij mochten het vandaag opnemen tegen PKC 4. PKC doet toch al snel 
denken aan de korfbal league. Gelukkig werd ons nog even duidelijk verteld dat het het vierde was en dat we uit 
moesten gaan van onze eigen kracht. Want die kracht die is er. Dat lieten we ook zien in de eerste 10 minuten. 
Het eerste doelpunt viel aan onze kant. Een doorlooper, zoals Patrick het altijd noemt. Het was een goede actie 
uit de tweede kans na het schot, waar we donderdag op de training onder leiding van AndrÃ© en Henk op 
getraind hadden. Buiten het feit dat er in de eerste helft veel balverlies was, hebben we toch 1-0, 2-0, 3-1 en 5-4 
voor gestaan. De laatste stand was dan ook meteen de rust stand. Waar het deels mis ging is dat we er in de 
tweede helft 9 op rij hebben doorgelaten, waar wij er zelf maar 1 maakte. 9 is in de afgelopen wedstrijden een 
beetje een vervelend terugkomend getal. We hebben er drie wedstrijden op rij maar 9 gemaakt. Vorige week 
hebben we er mee gewonnen, maar het scorend vermogen moet duidelijk omhoog. Toen stond het inmiddels 6-
12. De eindstand is 9-14 geworden. De heren van de a1, Wouter en Daan, hebben goed ingevallen en laten zien 
dat ze zeker niet onderdoen voor de selectie leden. Â De bank was goed vertegenwoordigd met Jenny en Thom S 
en zowel de coach als het publiek was hoorbaar aanwezig, maar helaas, Â al met al niet genoeg om de punten en 
Maasland te houden. Volgende week is gaan we Maassluis laten zien dat we van die 9 afkomen en nemen we 
twee punten mee naar Maasland. Want zoals al gezegt is, de kracht die is er... Volgende week weer een poging 
om dat te laten zien. Marije mag daar een mooi verslag over schrijven. Een fijne week toegewenst, Maaike    

Excelsior (D) 4 - ODO 4 9 - 13 van kunstgras, dirndls, bockworst, bierpullen en klaptafels 

Na het romantisch baggeren van verleden week was de focus al weer snel gericht op de komende match tegen 
Excelsior. (ommers, waarom zou je nog evalueren na zo'n verpletterende nederlaag?) Het vooruitzicht van een 
match op kunstgras deed de glimlach weer wederkeren #dekrasseknarren. En natuurlijk zijn de bespiegelingen 
doordeweeks weer niet van de lucht. En wordt er onder leiding van Frits van Manen met het mes op tafel en 
scherp van de snede getraind. Al hadden we tussendoor natuurlijk ook nog het pasmoment van de aangeschafte 
Dirndls en Lederhosen voor het aanstaande Oktoberfest bij ODO, op 26 September (U KOMT TOCH OOK!). Vlak 
voor 4 uur werd de trip door een deel van #4 naar Delft aanvaard -het andere deel was rechtstreeks ingevlogen- 
en het zoveelste stress moment van de dag brak dra aan, gezien het feit dat er niet helemaal opgelet was dat er 
wat veel traffic was door afsluiting van de vermadelijde A13. Oneindig sloom was de voortgang op de autopiste en 
tergend snel sloop de tijdmeter richting de aanvangstijd waardoor 6 spelers en invallers pas 5 minuten voor tijd op 
het Excelsiorse domein aankwamen. Met zowat stoom uit de oren bij de een, en een semi relaxte houding bij de 
ander werd gepoogd nog wat te maken van de voorbereiding die bijkans een nabereiding werd. Na een korte 
speech en ultrakorte dus netnietwarmgenoeg warming up floot de scheidsrechter voor het begin. De vakken, 
verdeeld als volgt: S.H. te D.P. te M, C.V. te M., J.H. te M. en R.v.d.H. te M. in het ene, en Snap, J.v.B. te M., 
J.d.M. te HV., en BH-v.N. te D.P. te M. in het andere. Op de bank vooralsnog L.V. te M. of R. en de jarige O.P. te 
LD. Niet meegereisd deze keer de kernleden B.B. te M. (#work), M.v.d.E.-v.N. te M (geen zin), en P.v.d.M. te M. 
die een gezellig weekend met vriendinnen door zou gaan brengen. Dat U maar even bijgepraat bent. Na een wat 
weifelend begin was het scoreverloop niet echt in ons nadeel (0-2 voorsprong, hoe lang is dat wel niet geleden) 
en was de nonvoorbereiding al snel weg tussen de oren. Een alleraardigste wedstrijd onder leiding van een 
gedreven scheidsrechter ontspon zich, waarbij het meest aardige natuurlijk was dat #dekrasscheknarren elke 
keer weer aan de positieve kant van de score bleven. Excelsior was door onze scherpte (mag ik dat zeggen? Ja, 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.caiway.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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dat mag ik zeggen) niet bij machte om de aansluiting te realiseren. Via 2-2 en 3-3 liep #4 op bordeelsluipers 
langzaam weg van de opponent en was een alom geprezen 4-6 ruststand een welverdiende break. De 
complimenten waren natuurlijk niet van de lucht en niets stond een eclatant succes in de weg. Erop en er over via 
4-7 en 4-8, waarna uiteraard het Maaslands kwartiertje aan het elastiek bungelen van de tegenstander (het idee 
geven dat er wat te halen valt) via 5-8, 6-8 en 7-8 geheel in traditie non-billen knijpend geaccepteerd. O.P. te L. 
en L.V. te M./R. waren inmiddels in de ploeg gekomen en via 7-9, 7-10 werd orde op zaken gesteld en was 
topscorer/youngster J.d.M. te H.V. De Man van de dag met 5 treffers. De eindstand werd bepaald op 9-13 en #4 
strekte verheugd de dit keer niet eens zo vermoeide ledematen om het genot van de overwinning goed te 
inhaleren. Het zoet der overwinning smaakt altijd goed. In de avond werd nog door een deel van de kernploeg de 
breukgevoeligheid van bierpullen en klaptafels op de proef gesteld. Ik kan U vertellen dat het een gevoelige breuk 
werd met een klap van de tafel.    

ODO A1 - Weidevogels A1 (14-17) 
Zondagmiddag 16.45 uur. Na de ingeklapte uitklaptafel (zie ODO 4) zondagochtend vroeg wat een hoop 
gebroken glaswerk opleverde en na anderhalve krat bier in de loop van de rest van de zondag zie ik tot mijn 
stijgende verbazing nog geen verslag van de A1. Dus enigzins beneveld en dus onder invloed van ga ik dus mijn 
best doen. Heeft u de teamfoto al gezien van de A1. Wat een schatjes zijn het toch, al zeg ik het zelf. Maar 
zaterdag kwam dus weidevogels naar Maasland. Geen onbekende voor de A1, maar ook geen makkelijke 
tegenstander. Via 1-1 en 3-3 kwamen we 4 doelpunten achter en bereikten we met 6-9 de rust. Aanvallend was 
het onvoldoende, terwijl we verdedigend moeite hadden met de lengte van Weidevogels en het zuivere schot. 
Tweede helft was aanvallend stukken 
beter. Mooie doelpunten, beter spel, maar 
verdedigend lieten we nu steekjes vallen. 
Weidevogels scoorde elke keer op de 
juiste momenten, zodat we het gaatje niet 
konden dichten. Zo kwam er een 
eindstand van 14-17 op het scorebord te 
staan. Op zich wel een verdiende 
nederlaag gezien de 1e helft, maar als je 
de 2e helft ziet, dan had er toch wel meer 
in gezeten. En zo is het tot nu toe elke 
week. De ploegen zijn zeer aan elkaar 
gewaagd. Korfballen kunnen we wel, maar 
het is maar net de vorm van de dag maar 
ook delen van de wedstrijd waarin de 
punten worden verloren. Toch zeker de 2e 
helft weer veel positieve momenten 
gezien. Er bloeit wat moois en als je later 
ziet hoe moeiteloos de spelers invallen in 

de senioren, geweldig. Bekijk de alle foto's van Bram van Leeuwen. 

 

http://www.odomaasland.nl/oud/beheer/media_output.asp?page_id=247&team=A1
https://www.flickr.com/photos/odomaasland/albums/72157658503624366
http://www.bramvanleeuwen.net/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
Afgelopen zaterdag won de B1 met 7-3 thuis (zie verslag), verloor de B2 thuis met 4-7 (zie verslag), speelde de 
C1 gelijk 3-3; ik heb begrepen dat jullie zoveel kansen hadden! maar helaas niet benut (zie verslag); en de C2 
won met 4-7. De D1 won net met 5-6, jullie maken het wel spannend....de D2 verloor helaas thuis met 3-6 en de 
D3 haalde de overwinning binnen met 6-2! Heel goed gedaan! 
 
Op dit moment staan de B1, C1 en D1 bovenaan in hun poule, maar er is natuurlijk nog van alles mogelijk.  
Invallers weer bedankt! 
. 
As zaterdag moet er in sommige teams worden ingevallen, kijk even of je er bij staat.  
 
Groetjes, Trudy 06-36157924 aspiranten@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma 
zaterdag 19 september 

   

     

2510 VEO B1 - ODO B1 Aanvang 12:45 

Coach Joyce G Vertrek 11:30 

Heren Bart M, Jim, Niels, 
Pepijn, Twan M 

Chauffeurs Twan M, 
Daphne K, 
Niels 

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

Veld 1bK40 

Reserves Jet Sportcomplex 
Westvliet, Groene 
Zoom 6, Voorburg 

 

     
 
 

2827 Avanti (P) B5 - ODO 
B2 

Aanvang 13:00 

Coach Lotte D Vertrek 11:45 

Dames Danielle, Emy , Fleur 
K, Jaline, Laura R, 
Naomi V, Suzan 

Chauffeurs Suzan , Emy , 
Naomi V 

Reserves Gysa, Ruth M Veld 2K40 

Afwezig Jolijn, Maud, Linette, 
Suzanne K 

Sportpark De Groen 
Wijdte, Sportlaan 1, 
2641 AZ Pijnacker 

 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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2576 ODO C1 - ONDO (G) 
C3 

Aanvang 10:30 

Coach Diana Aanwezig 09:45 

Heren Joris B, Lex, Sam B Scheidsrechter Sven L 

Dames Femke, Gysa, Jet, 
Laura P, Liza, 
Marieke, Ruth M 

Veld 1bK40 

Afwezig Bart V, Twan R   

     
 
 

3348 ODO C2 - ALO C2 Aanvang 11:30 

Coach Jacco Aanwezig 11:00 

Heren Jelle L, Stef, Thijs M, 
Tjerk 

Scheidsrechter Thijs R 

Dames Amber V, Britt M, 
Demi, Ilse M, Maaike 
B, Nicolette, Nina S 

Veld 1bK40 

Afwezig Max   

     
 
 

3550 ODO D1 - Avanti (P) 
D2 

Aanvang 09:30 

Coach Rick V, Cynthia Aanwezig 09:00 

Heren Cas, Jordi, Kevin, 
Toine 

Scheidsrechter Mark Z 

Dames Fenne, Marit, Roos H, 
Sam Z 

Veld 1bK40 

Reserves Sterre D   

Afwezig Brigit   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/


 Praatpaal jaargang 26 16 14-09-2015 

 

 

 

3562 HKV/Ons Eibernest 
D2 - ODO D2 

Aanvang 14:00 

Dames Annabel, Anouk H, 
Anouk V, Britt N, Ella, 
Evelien, Fleur N, 
Karlijn P, Milou P, 
Sterre D 

Vertrek 13:00 

Coach nog nader te bepalen Chauffeurs Fleur N, Britt 
N, Karlijn P 

  Veld 2aK40 

  Steenwijklaan 16, 
2541RL s-
Gravenhage 

 

     
 
 

2267 VEO D3 - ODO D3 Aanvang 10:45 

Coach Martijn M Vertrek 09:45 

Heren Gijs, Ivo, Sem T, 
Senna 

Chauffeurs Roos S, Floor 
M, Sem T 

Dames Floor M, Isabelle, 
Marlies, Roos S 

Veld 2bK40 

Reserves Anouk H Sportcomplex 
Westvliet, Groene 
Zoom 6, Voorburg 

 

Afwezig Nathan V   

 

Wedstrijdverslagen 

ODO B1 - VEO B1 (7-3) 

Na twee overwinningen op rij moesten we zaterdag tegen Veo B1. We waren gemotiveerd om de punten in 
Maasland te houden maar wisten ook dat we er dan hard voor moesten gaan werken. Sluiten in de verdediging en 
lekker ons eigen spel spelen in de aanval. De eerste helft begon wat stroef met foutjes van onze kant, vooral de 
passing en in de aanval maakten we het daardoor onszelf lastig. We stonden 3-2 voor in de rust. Dat had meer 
kunnen zijn want we waren zoals Joyce ook zei: "stuk voor stuk beter dan onze tegenstanders." Maar moesten 
dat in de tweede helft wel gaan laten zien. Druk geven in verdedigend opzicht, makkelijk spelen in de aanval en 
onze kansen afmaken. De tweede helft ging ook een stuk beter. 1 doelpunt tegen gehad en zelf nog 4 gescoord! 
Met dus een eindstand van 7-2. Volgende week uit tegen Veo, dan mag Ilse een stukje schrijven. Tot dinsdag! 

Daphne 

http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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ODO B2 - Avanti (P) B5 (4-7) 

Na een week zonder wedstrijd, mochten we vandaag dan eindelijk onze eerste thuiswedstrijd spelen. Van te 
voren had ik duidelijk gemaakt dat ik een scherp begin wilde en hebben jullie aangegeven van elkaar waar onze 
krachten liggen. Dit ging deels goed. De eerste twee aanvallen werden prima uitgevoerd en door middel van twee 
schoten van Fleur kwamen we 2-0 voor. Hierna zakten we echter in, waardoor de tegenstander meteen twee 
doorloopballen scoorden. Dit was echt niet nodig. Zelf zetten we de eerste helft prima aanvallen neer, alleen 
vergaten we te scoren. Avanti deed dit wel 1x dus gingen we met een (onnodige) 2-3 achterstand de rust in. Al 
met al hadden we een prima eerste helft gespeeld, alleen vergaten we ons zelf te belonen. De tegenstander van 
ons (die voornamelijk naar binnen gingen om een doorloopbal te maken) kwam helaas scherper dan ons uit de 
kleedkamer. Om eerlijk te zijn was de 2e helft niet het niveau dat jullie kunnen halen met zijn allen. We begonnen 
slap, zetten geen aanvallen op, maakten veel te veel plaatsfouten en lieten Avanti te makkelijk doorloopballen 
scoren. Zo liep Avanti ook uit naar een verdiende 2-7 voorsprong. Af en toe moeten we gewoon een stuk feller 
zijn en onze acties doorzetten. Wat wel positief om te zien is, is dat jullie niet opgaven, dit resulteerde dan ook in 
beter spel aan het einde van de tweede helft. Laura zette haar actie goed door, waarmee ze een strafworp 
verdienden en die ook benutte! Hierna mocht het andere aanvalsvak aantreden en na schoten over verschillende 
schijven beloonden Amy deze aanval met een mooi schot. Wat positief was om te zien, is dat jullie niet opgaven 
en aan het einde het spelbeeld weer konden omdraaien. Wat minder was, was de voorsprong zo makkelijk uit 
handen geven. Ook als we onder druk komen te staan, moeten we ons eigen blijven spel spelen. Volgende week 
een nieuwe kans. Dan gaan we de punten mee naar Maasland nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed 
gaat komen dit seizoen! Het volgende stuk mag geschreven worden door Naomi. Lotte  

ONDO (G) C3 - ODO C1 (3-3)  

Zaterdag 12 september 2015 moesten we spelen tegen ONDO C3.  

Aanval: Sam Gysa Femke Jet/Marieke  
Verdediging: Joris Twan/Lex Liza Laura 

Het begon allemaal niet heel erg lekker.., Onze ballen kwamen niet goed aan en onze aanval kreeg erg weinig 
kansen, terwijl ONDO er meteen al 2 maakte. 2-0 voor ONDO dus. Daarna scoorde Twan de 2-1, en na het 
doelpunt van Twan begonnen we ineens een stuk feller te worden. Daarna scoorden we nog een keer en gingen 
we met een gelijke stand (2-2) de rust in. De tweede helft waren we feller dan de eerste helft, we kregen een stuk 
meer kansen en er werd meteen door ons gescoord. Het werd 3-2, helaas lieten we ook nog een bal door en werd 
het 3-3. We hebben daarna genoeg kansen gehad maar helaas niet gescoord. Ik vind dat we goed gespeeld 
hebben en dat we ze thuis gewoon dik in gaan maken :P 

Groetjes Sam. 

 

 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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PUPILLEN E &  F 
 

Van de wedstrijdsecretaris 

 
 
Afgelopen zaterdag zijn er weer een aantal wedstrijden verloren en ook gewonnen  maar ik zie bij alle teams 
steeds meer dat jullie beter worden en dat is zo leuk om te zien. 
Zaterdag spelen weer alle teams en sommige kinderen mogen ook nog bij een ander team invallen. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 19 september 

  

3622 ODO E1 - KVS/Maritiem E5 Aanvang 09:30  

Coach Lennart M, Daphne W Aanwezig 09:00 

Dames 
Bente, Dana V, Iris P, Iris B, Madeleine, Tess van de 
B 

Scheidsrechter Bart L 

 
Veld 2G  

  

3580 ODO E2 - Excelsior (D) E4 Aanvang 10:30  

Coach Claire, Nikki H Aanwezig 10:00 

Heren Joa, Kobus, Seth Scheidsrechter Thom W 

Dames Annemijn, Kim M, Milou K Veld 2G  

  

3588 ODO E3 - Valto E7 Aanvang 11:30  

Coach Rob Aanwezig 11:00 

Heren Sven P Scheidsrechter Claire 

Dames Dana E, Dieke, Nikki S, Nina V Veld 2G  

  

332 ODO E4 - ONDO (G) E6 Aanvang 09:30  

Coach Jakomijn, Bart T Aanwezig 09:00 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Laura N 

Dames Abigail, Marjolijn, Sofie Veld 2G  

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
http://www.univezuidholland.nl/


 Praatpaal jaargang 26 19 14-09-2015 

 

 

3873 Dubbel Zes E2 - ODO E5 Aanvang 11:00  

Heren Sam S, Tim D Vertrek 09:40 

Dames Aimee, Dominique B, Eva Chauffeurs Eva, Aimee 

 
Veld 1K40  

 
Zonnebloemstraat, 2565RT s-Gravenhage 

  

758 ODO F1 - Die Haghe F2 Aanvang 13:00  

Coach Thom W Aanwezig 12:30 

Dames Birke, Jente de K, Lynn, Nina V, Ruth P Veld 2G  

  

2970 ODO F2 - ONDO (G) F5 Aanvang 10:30  

Coach Jenny, Thom S Aanwezig 10:00 

Heren Thierry, Tim B Scheidsrechter Sem K 

Dames Birke, Pascale, Tess B Veld 2G  

  

855 VEO F2 - ODO F3 Aanvang 10:30  

Coach Iris R, Celine Vertrek 09:40 

Heren Duncan, Tim C Chauffeurs Tim C, Nienke S 

Dames Nienke S, Noor, Pien G Veld 1aK60  

 
Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, 
Voorburg 

  

 

 
Wedstijdverslagen 

Valto E7 - ODO E3 (2-10) 

Na de wat moeilijkere wedstrijd tegen ALO verleden week nu tegen Valto. En ook hier kregen we tegenstand 
maar minder als tegen ALO. In een leuke wedstrijd werd er goed samengespeeld en kregen de ouders mooie 
doelpunten te zien. In de 2e helft hebben we vooral geprobeerd om doorloopballen te nemen (en aan te geven!) 
en dat lukte al heel erg goed! Jammer dat er niet meer gescoord werd maar het was goed om dit in de wedstrijd te 
oefenen. Tot woensdag op de training!   Rob en Isa  

ONDO (G) E6 - ODO E4 (5-0) 

Zaterdag was ONDO E6 de volgende tegenstander van ODO E4. Door wat op onthoud onderweg door een kudde 
vrachtwagens, was de voorbereiding kort en chaotisch. Laten we het erop houden dat dat de reden was dat ODO 

http://www.juwelierpullen.nl/
http://www.lrombout.nl/
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de 1e 10 minuten 4 doelpunten doorliet. ONDO maakte deze doelpunten niet omdat zij zo goed waren, maar 
omdat ODO nog niet helemaal bij de les was. Dat was jammer, want de volgende 30 minuten hebben de kids van 
E4 laten zien echt wel te kunnen korfballen en verdedigen! ODO probeerde goed naast de bal vrij te lopen en het 
lukt bijna om een doorloopbal te nemen! ODO kreeg een paar kleine kansjes, maar het lukt net niet om de bal 
door de korf te krijgen. ONDO scoorde nog wel 1 x. Dus als we de eerste 10 minuten niet meetellen, was het 
eigenlijk maar 1-0 voor ONDO! Volgende week zaterdag speelt ODO E4 weer tegen ONDO. Als ODO dan de 1e 
10 minuten ook oplet, dan zouden zomaar de eerste punten binnengehaald kunnen worden! Tot woensdag! 
Jakomijn  

ODO E5 - Dubbel Zes E2 (2-3) 

Dominique was vandaag naar een feestje van Opa en dus met zijn 4-en!. En wat hebben jullie leuk en goed 
gespeeld! Je zou niet zeggen dat jullie pas een paar weken korfballen, zoveel hebben jullie al geleerd! In een 
gelijk opgaande wedstrijd tegen Dubbel Zes werd leuk samen gespeeld. Het vrij lopen en op tijd naar elkaar toe 
gooien lukte niet elke keer, maar daar gaan we verder op trainen! Ook wanneer je nu moet verdedigen (tussen je 
tegenstander en de paal staan, met je billen naar korf) is nog wat lastig maar tijdens de wedstrijd leerden jullie al 
snel bij. En wat was het spannend! En na vorige week 4 doelpunten gemaakt te hebben, nu weer 2 en oei oei oei 
wat jammer dat dat ene doelpuntje net niet lukte op het einde van de wedstrijd....Maar jullie kunnen super trots 
zijn op jezelf!! Tot woensdag op de training,   Bart en Rob 
 

KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Maaltijd in de “Oktoberfest”  sferen,  
bij ODO op zaterdag 26 september a.s. 

 
Herr Rob von der Hak und seine ODO-
freunden zullen ons dan in Duitse sferen 
brengen.  

 
Es ist Zeit fur Oktoberfest;  Jetzt 
geht’s los! 
 
Op het menu staat die avond: 
Rösti, kartoffelsalat, broodje bratwurst met 
sauerkraut en/of senf en als toetje 
hausgemachte  
apfelstrudel omlijst met heerlijke Duitse 
hoempapa en après ski geluiden 

 
Trek je dirndl of lederhosen uit de kast en geef je nu op via de link en wacht niet tot het laatste moment.  
 

De uiterste inschrijfdatum is woensdag 23 september. Dit geldt ook voor Wilhelm … Het is voor de organisatie 

fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Wil jij ook een keer je steentje bijdragen aan het organiseren van zo’n gezellige maaltijd, je weet ons te vinden. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 

 

mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/
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