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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter 
 
Spelregels 
 
Ik had gisteren de eer een fantastische wedstrijd te mogen fluiten. Achilles A1 tegen Tempo A1, beiden 
alles nog gewonnen in de overgangsklasse junioren, het op 1 na hoogste niveau in Nederland. Een echte 
clash dus. Het viel me ten opzichte van een aantal weken eerder op dat de spelers goed op de hoogte zijn 
van de spelregelwijziging dat bij een spelhervatting minimaal een armlengte afstand genomen moet worden. 
Dat het niet opvolgen van dat voorschrift een vrije bal oplevert, en dat dat halve doelpunten zijn zal ook wel 
meehelpen in de snelle verspreiding van deze noviteit. 
 
Dat de toelichting op één van de moeilijkste spelregels van korfbal (verbod op schieten na snijden) is 
veranderd is nog niet echt doorgesijpeld. Ik heb beide wijzigingen even op de site gezet. Maar korfbal blijft 
een sport met lastige spelregels, al is het nog niet zo ingewikkeld als cricket gelukkig. De korfbalbond is 
goed bezig geweest en heeft een site gemaakt waar je je spelregelkennis kan testen aan de hand van 
video-beelden, hartstikke anno 2015 dus. Het adres is www.korfbalmasterz.nl en ook zeer geschikt voor 
ouders die wat meer van de spelregels willen weten. De site biedt ook een gelegenheid tot het thuis halen 
van een spelregel-bewijs, een vervanging voor de vroegere Theorie A en B examens.  
 
Het is in de nabije toekomst dat de korfbalbond er voor kiest om het bezit van een spelregelbewijs vanaf 
een bepaalde leeftijd te moeten hebben om te mogen spelen, in navolging van volgens mij de hockeybond. 
Ik zou het toejuichen. Het kennen van de spelregels is niet primair bedoeld om daarna heel veel wedstrijden 
te gaan fluiten, maar ook om tijdens je eigen wedstrijd beter te begrijpen wat er wel en niet mag. En vanaf 
de kant beter begrip te hebben voor de beslissingen van de scheidsrechter. 
 
Tot eind van 2015 is het halen van het spelregelbewijs gratis. Aanstaande bestuursvergadering buigen wij 
ons over de vraag of we dat voor een bepaalde leeftijdsgroep moeten gaan doen, te denken valt aan de 
junioren (in navolging van een paar jaar geleden toen we dat ook hebben gedaan). Het zou ons een hoop 
geld besparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/?p=8265
http://www.korfbalmasterz.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
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Wie de spelregels erg goed in de smiezen heeft is Wouter van Leeuwen. 
Ik was gisteren getuige van zijn 
examenwedstrijd (Valto 4 – Excelsior 4) 
die hij floot, en hij is geslaagd!  
 
Wouter is nu officieel gediplomeerd 
KNKV scheidsrechter. Van harte Wouter!  
 
We hebben hem als vereniging een 
officieel scheidsrechterstenue gegeven.  
 
Wil jij ook zo’n opleiding volgen, schiet 
me – vanuit niet verdedigde positie – aan! 
 
Groet, Jaap voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
 

JARIGEN 
 
Voor alle jarige ODO-ers, een super gezellige dag deze week met jullie verjaardagen ! 
 
 
21 september Bart de Vos 
22 september Kim van den Berg 
23 september Fenny van Gastel, Annelies van Buuren en Pien van der Meer 
24 september Marlies van Vliet en Roos van Pelt 
25 september Dana Verboon 
26 september Alex van der Meijs en Bart Tuitel 
28 september Kees v.d. Vaart 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ALGEMEEN 
 

Oktoberfest-maaltijd  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 HET FORMULIER en wacht niet tot het 
laatste moment. De uiterste inschrijfdatum is woensdagavond 23 september. Het is voor de 
organisatie fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Noteer ook alvast zaterdag 10 oktober in je agenda, want: 
ODO TWEE zorgt dan voor SATE. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/?p=8202#inschrijven
mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.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 
kc@odomaasland.nl 
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 39    

maandag 21 

september 

   

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  

 11:30 - 14:00 Nikos van Viersen, Bram van 

Leeuwen 

 

 14:00 - 16:30 Loraine Ammerlaan, Thom 

Spuijbroek, Margot van Viersen 

Margot kan tot 16.00 uur 

 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   

mailto:kc@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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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    

maandag 5 oktober    

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    

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 17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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oktober 

 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  

 20:15 - 
23:00 

 
  

 
 

UITSLAGEN 

19-9-2015 

Achilles (Hg) 1 - ODO 1 19-16 Avanti (P) B5 - ODO B2 8-4 ODO E3 - Valto E7 10-1 

Maassluis 2 - ODO 2 12-8 ODO C1 - ONDO (G) C3 11-0 ODO E4 - ONDO (G) E6 0-5 

Maassluis 3 - ODO 3 21-11 ODO C2 - ALO C2 7-2 Dubbel Zes E2 - ODO E5 4-4 

ODO 4 - Avanti (P) 5 16-10 ODO D1 - Avanti (P) D2 2-4 ODO F1 - Die Haghe F2 4-19 

ODO 5 - Achilles (Hg) 7 10-15 HKV/Ons Eibernest D2 - ODO D2 10-2 ODO F2 - ONDO (G) F5 9-6 

Fiks 5 - ODO 6 6-17 VEO D3 - ODO D3 4-2 VEO F2 - ODO F3 4-2 

Maassluis A1 - ODO A1 11-10 ODO E1 - KVS/Maritiem E5 6-2 
  

VEO B1 - ODO B1 9-6 ODO E2 - Excelsior (D) E4 19-0 
  

21-9-2015 

ODO A2 - Dijkvogels A2 
 

Avanti (P) B5 - ODO B2 8-4 ODO E3 - Valto E7 10-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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Oktoberfest-maaltijd  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 HET FORMULIER en wacht niet tot het 
laatste moment. De uiterste inschrijfdatum is woensdagavond 23 september. Het is voor de 
organisatie fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Noteer ook alvast zaterdag 10 oktober in je agenda, want: 
ODO TWEE zorgt dan voor SATE. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
Afgelopen zaterdag zijn er helaas een aantal wedstrijden verloren . As zaterdag spelen bijna alle teams 
behalve de A2 en een aantal dames staan bij een ander team ingedeeld. Maandag 21 september speelt A2 
de wedstrijd van afgelopen zaterdag. 
 
Graag zo min mogelijk afschrijven. 
 
Heel veel succes ! 
 
Groetjes, 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 senioren@odomaasland.nl 

http://www.odomaasland.nl/?p=8202#inschrijven
mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.nexans.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma maandag 21 september 

  

2333 ODO A2 - Dijkvogels A2 Aanvang 19:30  

Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 18:30 

Heren Bart T, Nathan V, Sem K Scheidsrechter Wouter L 

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

Veld 1AK60  

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 september 

  

1510 ODO 1 - KOAG 1 Aanvang 16:00  

Coach Patrick B Aanwezig 15:00 

Heren Mark Z, Michiel M, Thijs R, Willem Veld 1aK60  

Dames Iris R, Lotte D, Sanne R, Sanne A 

  

4939 ODO 2 - Avanti (P) 3 Aanvang 14:30  

Coach Paul Aanwezig 13:30 

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

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije 

Afwezig Sven L 

  

4922 ODO 3 - KOAG 3 Aanvang 13:00  

Coach Patrick Z Aanwezig 12:00 

Heren Anton, Bram V, Kees P, Marijn H Veld 1aK60  

Dames Jenny, Joyce G, Karin, Lianne P, Ramona D 

Reserves Lennart M, Niek 

Afwezig Tim P, Jaap V 

  

3208 DES (D) 5 - ODO 4 Aanvang 14:00  

Heren Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Simon Vertrek 12:55 

Dames Barbara, Claudia, Jakomijn, Pien M Veld 5aK60 (des)  

Reserves Lotte V 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 
LL Delft 

Afwezig Marlize, Wilco, Bart B Let op: reserveshirts nodig 

http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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1443 Fortuna/My Collections 7 - ODO 5 Aanvang 15:45  

Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Jeroen U Vertrek 14:45 

Dames Charlotte S, Isa , Jenny, Margot W, Noortje Veld 2aK60  

Reserves Lianne P Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

Afwezig Laura Z, Margot V, Marjanneke, Lieke, Michelle, Saskia 

  

1657 Velocitas 5 - ODO 6 Aanvang 15:30  

Coach Jeroen U, Bram V Vertrek 14:20 

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

Dames Celine, Coriene, Laura N, Willianne Veld 1aK60  

Reserves Vera P Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp 

Afwezig Britta, Rianne J 

  

7314 ODO A1 - Fortuna/My Collections A2 Aanvang 11:30  

Coach Henk G, Andr� P Aanwezig 10:30 

Heren Daan van W, Lennart M, Niek, Thom S, Wouter G Veld 1aK60  

Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H 

Reserves Margot W, Nathan V 

  

 

Wedstrijdverslagen 
 

ODO vergeet eerste helft mee te scoren en verliest van Achilles (19-16) 

DEN HAAG â€“ Na drie verdiende overwinningen van ODO uit Maasland, beloofde de wedstrijd tegen het 
ook nog ongeslagen Achilles een spannende en belangrijke wedstrijd te worden. Achilles staat samen met 
ODO en KOAG uit Krimpen ongeslagen bovenaan in de tweede klasse F. Om 15.30 floot scheidsrechter de 
Graaf de wedstrijd in. ODO startte in een iets andere opstelling dan normaal, waardoor vooral in het begin 
nog even gezocht moest worden naar het vertrouwde spel. Achilles opende de score met een vrije bal. 
Maar gelukkig kon ODO snel antwoorden met een schot van Willem, Lotte en een vrije bal van Sanne. De 
wedstrijd was direct los. Een goede start van ODO, wat na ongeveer een kwartier een voorsprong van 2-4 
op het scorebord zag staan. Helaas zakte daarna het tempo, de passie en de kwaliteit van het spel van 
ODO naar een dieptepunt. De doelpuntenproductie stokte, terwijl Achilles de ballen er wel in bleef gooien. 
Helaas wist ODO het niveau van de eerste tien minuten niet meer terug te pakken in de eerste helft. 
Hierdoor keek ODO met rust tegen een achterstand van 10-6 aan. Een tussenstand die ODO geheel aan 
zichzelf te wijten had. Tijdens de rust werden de koppies dezelfde kant op gezet. Vooral aanvallend 

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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moesten het geloof in de schoten er blijven, ook moest met dezelfde passie en inzet gespeeld worden als 
de eerste tien minuten. Gelukkig kon ODO zich de tweede helft goed herpakken. De eerste twee 
doelpunten na rust waren dan wel voor Achilles, maar ODO wist zich terug te knokken in de wedstrijd. 
Aanvallen werden langer, er was meer beweging en ook werd iets vaker doorbewogen na het eerste schot, 
waardoor we meer korte kansen kregen. Na tien minuten in de tweede helft stond het 13-9, door doelpunten 
van Sanne A, Mark en Iris. Nu was het zaak om het gat te gaan verkleinen naar twee doelpunten. ODO 
bleef scoren, door twee strafworpen van Willem en Lotte, maar helaas was het ook Achilles wat steeds 
weer het doelpuntje meepikte. Het gat werd weliswaar verkleind naar drie doelpunten, maar helaas wist 
ODO het steeds net niet voor elkaar te krijgen naar de twee doelpunten te komen. Alleen aan het einde van 
de wedstrijd leek het dan toch te lukken. Met 18-16 op het scorebord en nog drie minuten spelen, hoopte 
ODO nog op een stuntje. Helaas konden we toen de kansen niet afmaken en viel de treffer aan de andere 
kant. De eindstand werd hiermee op 19-16 in het voordeel van Achilles gezet. Helaas heeft ODO de tweede 
fase van de eerste helft niet het â€˜normaleâ€™ niveau gehaald, als dit wel zo was geweest was de uitslag 
misschien heel anders geweest. Maargoed, achteraf is het mooi wonenâ€¦â€¦. Volgende week staat de 
volgende leuke wedstrijd op het programma. Dan is KOAG uit Krimpen de opponent. KOAG is nu samen 
met Achilles koploper in de poule. Een tegenstander waar we zeker van kunnen winnen, als we gewoon ons 
normale niveau halen. De wedstrijd wordt aanstaande zaterdag om 16.00 afgewerkt op sportpark de 
Commandeur. Wij hopen weer op veel supporters. Na de wedstrijd is er weer gelegenheid om lekker te 
blijven eten. Dit keer met het thema: Es ist Zeit fÃ¼r Oktoberfest; Jetzt gehtâ€™s los! Met overheerlijke 
RÃ¶sti, kartoffelsalat (olÃ©, olÃ©, olÃ©â€¦..), broodje bratwurst met sauerkraut en als toetje hausgemachte 
apfelstrudel omlijst met heerlijke Duitse hoempapa en aprÃ¨s ski geluiden. Tot volgende week! Mark 
Zegwaard  

Maassluis 2 - ODO 2 (12-8) 

Net niet Als je de titel leest, slaat dat eigenlijk op de wedstrijd van gisteren. We haalden net niet de 9 
doelpunten die we al in de hele voorbereiding wel haalden. Nu is het zo dat je met 9 doelpunten ook niet 
veel wedstrijden wint. Doel was dus om alle kansen die er op de trainingen wel in gaan eens door te trekken 
naar de wedstrijd. Nu ging dat gisteren net niet. De kansen waren er zeker, de doelpunten bleven uit. Voor 
de wedstrijd een kort praatje met de laatste afspraken en als belangrijkste doel alle koppies dezelfde kant 
op te krijgen en te houden. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we er weer als team stonden. Het verloop 
van de wedstrijd is niet heel spannend te noemen als er niet veel wordt gescoord. Met een ruststand van 5-
3 in het voordeel van Maassluis even de koppies bij elkaar steken om er de tweede helft weer met z'n allen 
voor te gaan. Maassluis kwam beter de kleedkamer uit waardoor zij nog meer konden uitlopen. Met Anton 
op de plek van Sven probeerden we nog een inhaalslag te maken. Dit wilde net niet lukken. Daan (17 jaar 
geworden, net geen 18) heeft nog een poosje mogen meespelen wat hij prima heeft gedaan! Het was het 
allemaal alleen net niet. Komende week maar weer hard trainen om alle kansen af te maken en dan hoop ik 
dat Moerman volgende week een stukje kan schrijven dat het net wel gelukt is. Reserves en publiek 
bedankt. Aan jullie lag het in ieder geval niet! Tot volgende week allemaal! Groetjes Marije  

ODO 4 - Avanti (P) 5 (16-10) Ja u leest het goed 

Soeverein, tikkie-takka korfbal, geen moment het elastiek (waar normaal gesproken tegenstanders aan 

http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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hangen met het idee dat er nog wat te halen valt), suprematie, er op en er over, je tegenstander je hol laten 
zien, al bij rust vooruitgestoken borstpartijen, en wat diesch meer zij... U raadt het l #4 heeft weer eens een 
glorieuze overwinning behaald. Ennuh, niet zeuren he, dit is al de 2e in een reeks. Alhoewel de 
voorbereidingen nog steeds doordrenkt zijn van Dirndl en lederhosen met het oog op het Oktoberfest 
maaltijd gebeuren op 26 September (U.KOMT.TOCH.OOK?) was het vizier deze week al rap gericht op de 
thuiswedstrijd tegen eee ongetwijfeld jong en hardlopend Avanti 5. Met J.v.G. te R. bijna M. in de basis, 
Snap op de bank (ook niet verkeerd) en C.V. te M. in de pocket voor de 2e helft, B.B. te M. nog steeds niet 
debuterend want afwezig, de bijna voor een kijkoperatie staande M. v.d. E.-v.N. dit keer met zin (..) op de 
bank onder supervisie van schoonmoe A.v.d.E. te M. en L.v.P. te M. ook nog op de bank kon de wedstrijd 
aanvangen. Onder leiding van een jolige/goedlachse scheidsrechter die in ieder geval naar onze mening de 
gehele wedstrijd in nagenoeg goede banen heeft geleid. Via 1-0, 1-1, 3-1, 3-3 liepen de #krasscheknarren 
uit naar een comfortabele voorsprong bij rust van 10-5. Aldus werd met enige voldoening de thee en 
vitaminedrankjes genuttigd. Uiteraard waren we er nog niet. De 2e helft werd weer scherp ingezet en via 
11-5 en 12-5 werd het Avanti wel duidelijk dat er echt niets te halen viel. Niet iedereen kon daar goed mee 
omgaan en dan is het toch wel triest dat er een dame zowat jankend van het strijdtoneel verdwijnt omdat ze 
het zat is. Uiteraard werden de mooiste combinaties gezocht en gevonden (en soms ook niet, he) en hier uit 
volgden veel mooie doelpunten. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 16-10, een voor #4 begrippen 
zeeeeeeer ruime zege. Uiteraard werd dit op het terras gevierd met een drankje. En en passant werd nog 
horecapersoneel geronseld in de persoon van de lieftallige pedicure C.K. te H.V. die meende dat ze wel op 
enige horeca ervaring kan buigen. Terstond werd de daartoe passende kleding - dirndl - aan haar uitgereikt. 
We zijn benieuwd, Carmen! Volgend week de topper tegen DES, waarna we gekleed in lederhosen en 
dirndls richting de Baanderheer zullen vertrekken om het Oktoberfest in goede banen te leiden. Rob van der 
Hak 

 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 

Training en coaching B1 en B2 

Per direct zullen B1 en B2 gezamenlijk trainen op dinsdag,  en apart op donderdag. Vaste coach voor B1 
wordt Joyce van Gastel,  voor B2 Lotte Dingjan. In het geval 1 van de coaches niet beschikbaar is ( bijv. 
eigen wedstrijd) dan probeert de ander er bij te zijn. 

Coaching aspiranten en pupillen teams  
Ook dit seizoen is het weer gelukt om alle jeugdteams te voorzien van trainers/coaches. Zij het dat de 
spoeling dit jaar wat dunner is in vergelijking met andere jaren. Qua wedstrijd programma proberen we 
zoveel als mogelijk is, ervoor te zorgen dat de coaches beschikbaar zijn voor hun jeugdteams,  naast hun 
eigen te spelen wedstrijden. Helaas lukt dat niet altijd, en dan proberen we in overleg een invalcoach te 
regelen. Uit het Odo kader. En soms lukt dat ook niet. En dan wenden wij ons graag tot ( liefst korfballende) 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.caiway.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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ouders, om te coachen. En soms... Vragen wij een niet korfballende,  wel enthousiaste ouder die rijdt, om te 
coachen. Niet ideaal, maar we willen uiteindelijk wel iemand langs de lijn, om te coachen en aan te 
moedigen. De kids vinden dat fijn. Dus....Als U als ouder eens gevraagd wordt om te coachen..bovenstaand 
een kleine uitleg over het hoe en waarom.. We zijn blij als U ons meehelpt! 

Namens de TC,  Rob van der Hak  Vragen?  robvanderhak@yahoo.com óf 0613717049  

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Dit weekend was ik een weekend weg dus ik heb helaas niet kunnen volgen hoe jullie het ervan hebben 
gebracht. 
 
Onderstaand het schema voor as zaterdag. 
 
Veel korfbalplezier! 
 
Trudy aspiranten@odomaasland.nl 06-36157924 
 

Wedstrijdprogramma 
zaterdag 26 september 

   

     

2880 ODO B1 - 
Fortuna/My 
Collections B3 

Aanvang 12:00 

Coach Joyce G Aanwezig 11:15 

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

Scheidsrechter Wouter L 

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

Veld 2G 

Reserves Maud   

  
 

   

2874 ODO B2 - Phoenix 
B3 

Aanvang 10:00 

Coach Lotte D Aanwezig 09:15 

Dames Danielle, Emy , Fleur 
K, Jaline, Maud, 
Naomi V, Suzan , 
Suzanne K 

Scheidsrechter Bram V 

Reserves Kim B Veld 1bK40 

Afwezig Jolijn, Linette, Laura 
R 

  

mailto:robvanderhak@yahoo.com
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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194 Valto C2 - ODO C1 Aanvang 12:15 

Coach Bart V, Diana Vertrek 11:30 

Heren Joris B, Lex, Sam B, 
Twan R 

Chauffeurs Marieke, Liza, 
Lex 

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

Veld 2K40 

  Sportpark De 
Zwet, Veilingweg 
18, De Lier 

 

  
 

   

3361 Valto C3 - ODO C2 Aanvang 13:15 

Coach Jacco, Max Vertrek 12:30 

Heren Jelle L, Stef, Thijs M, 
Tjerk 

Chauffeurs Demi, Amber 
V, Tjerk 

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

Veld 2K40 

Afwezig Nicolette Sportpark De 
Zwet, Veilingweg 
18, De Lier 

 

  
 

   

3453 DES (D) D1 - ODO 
D1 

Aanvang 11:30 

Coach Rick V, Cynthia Vertrek 10:35 

Heren Cas, Jordi, Kevin, 
Toine 

Chauffeurs Kevin, Marit, 
Roos H 

Dames Brigit, Fenne, Marit, 
Roos H, Sam Z 

Veld 5bK40 (des) 

  Sportpark 
Biesland, 
Bieslandsepad 
10, 2616 LL Delft 

 

  Let op: 
reserveshirts 
nodig 

 

  
 
 

   

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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3108 ODO D2 - GKV (H) 
D1 

Aanvang 09:00 

Coach Daan van W Aanwezig 08:30 

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

Scheidsrechter Jacco 

  
 

   

2777 ODO D3 - Valto D4 Aanvang 11:00 

Coach Martijn M Aanwezig 10:30 

Heren Gijs, Ivo, Sem T, 
Senna 

Scheidsrechter Jarno 

Dames Fleur N, Floor M, 
Marlies, Roos S 

Veld 2G 

Reserves Ella   

Afwezig Nathan V   

 
 
 

Wedstrijdverslagen 

VEO B1 - ODO B1 

Toen ik vanochtend vanuit mijn werk naar huis toe fietste dacht ik: 'Als het straks maar droog is.' Eenmaal 
aangekomen in Voorburg scheen het zonnetje alweer. Omdat Joyce en Lotte een eigen wedstrijd hadden 
ging Alex vandaag mee als coach. In het praatje werd ons verteld om in de aanval onder de paal goed uit te 
blokken en te kijken naar het schot, in de verdediging moesten we er lekker dicht op en goed roepen. In de 
eerste aanval van VEO kregen ze al snel een strafworp die mooi werd afgemaakt. We pakten toch de 
voorsprong door 2 schoten van Iris en 2 van Twan. Helaas kwam VEO terug en stond het in de rust 4-4. In 
de rust even een oppeppend praatje en weer aan de bak. Al snel scoorde Kim met een doorloop de 4-5, 
helaas scoorde VEO daarna ook gelijk weer. VEO bleef maar scoren en onze aanvallen verliepen niet 
soepel meer, waardoor de standÂ veranderde inÂ 8-5. Kim scoorde toch nog een afstandsschot, maar gelijk 
daarna scoorde VEO weer de 9-6. Het bleef bij 9-6. Jet bedankt voor het invallen en Alex bedankt voor het 
coachen. Zaterdag spelen we thuis tegen Fortuna, maar eerst nog even trainen. De volgende die een stukje 
mag schrijven is Iris.Â  Tot dinsdag!Â  Ilse  

Avanti (P) B5 - ODO B2 (8-4) 

Ha meiden, ingevlogen uit Den Haag om jullie te coachen bij Avanti. In het praatje vooraf gesproken over 
wat er goed ging vorige week thuis tegen Avanti, en wat minder goed ging. Nou, er waren teveel gooi- en 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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vangfouten gemaakt en het afwerken was niet denderend... Dus afgesproken om juist veel aandacht te 
geven aan concentratie bij het gooien en vangen. En dat afwerken...tja niet iedereen is een topschutter. Dus 
wellicht een goed idee om nog betere kansen te creÃ«ren en die er maar in te gooien. Jullie gingen lekker 
fel van start en wat was het genieten hoe jullie verdedigend als een hecht blok bezig waren. Samenwerken 
en coachen, dat mag ik graag zien! Ook werden er flink wat ballen onderschept. In de aanvallen lukte het 
nog niet zo goed, vaak werd er vanuit een kans wel geschoten maar de afvang was dan net niet goed 
genoeg/op tijd. Na een achterstand van 2-0 wisten jullie knap terug te komen tot 2-2. In de loop van de 
wedstrijd werd wel duidelijk dat Avanti het vizier wat scherper had staan dan ODO, bij jullie slopen er af en 
toe wat foutjes in en werd het uiteindelijk 8-4 voor Avanti. Maar jullie hebben de hele wedstrijd hard geknokt 
met zijn allen, en speelden gewoon een goed pot hoor! Ok de ouders langs de lijn hebben genoten van jullie 
vechtlust. Succes verder!! Rob van der Hak  

ODO C1 - ONDO (G) C3 (11-0) 

Vandaag moesten we thuis tegen Ondo C3 spelen. Vorige week speelden we 3-3 tegen hun, maar we 
hadden makkelijk kunnen winnen. We hadden toen heel veel kansen, maar de ballen wilden er maar niet in. 
Vandaag moesten en zouden we winnen! En dat deden we ook. Doordat we ons nu wel concentreerden 
gingen de ballen er wel in en werd het 11-0!! Toch gingen er ook nog wel een paar naast, dus ik denk dat 
we van de week wel gaan trainen met op de korf schieten. Groetjes, 
Lex.   https://www.facebook.com/odomaasland/videos/1077166282296124/ 
 

PUPILLEN E &  F 

Coaching aspiranten en pupillen teams  
Ook dit seizoen is het weer gelukt om alle jeugdteams te voorzien van trainers/coaches. Zij het dat de 
spoeling dit jaar wat dunner is in vergelijking met andere jaren. Qua wedstrijd programma proberen we 
zoveel als mogelijk is, ervoor te zorgen dat de coaches beschikbaar zijn voor hun jeugdteams,  naast hun 
eigen te spelen wedstrijden. Helaas lukt dat niet altijd, en dan proberen we in overleg een invalcoach te 
regelen. Uit het Odo kader. En soms lukt dat ook niet. En dan wenden wij ons graag tot ( liefst korfballende) 
ouders, om te coachen. En soms... Vragen wij een niet korfballende,  wel enthousiaste ouder die rijdt, om te 
coachen. Niet ideaal, maar we willen uiteindelijk wel iemand langs de lijn, om te coachen en aan te 
moedigen. De kids vinden dat fijn. Dus....Als U als ouder eens gevraagd wordt om te coachen..bovenstaand 
een kleine uitleg over het hoe en waarom.. We zijn blij als U ons meehelpt! 

Namens de TC,  Rob van der Hak  

 
Vragen? robvanderhak@yahoo.com óf 0613717049  

 
 

mailto:robvanderhak@yahoo.com
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Van de wedstrijdsecretaris 
Afgelopen zaterdag won de F2 hun eerste wedstrijd. As zaterdag spelen alle teams. Sommige kinderen 
staan bij een ander team op dan hun eigen team. 
 
Heel veel plezier, groetjes ! 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 september 

  

211 Dijkvogels E1 - ODO E1 Aanvang 11:30  

Coach Lennart M, Daphne W Vertrek 10:45 

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

Chauffeurs Dana V, Madeleine 

 
Veld 4G  

 
Nollaantje 18, 2676 BW Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

151 DES (D) E2 - ODO E2 Aanvang 10:00  

Coach Claire, Nikki H Vertrek 09:05 

Heren Kobus, Seth Chauffeurs Milou K, Kim M 

Dames Annemijn, Kim M, Milou K Veld 7G  

Afwezig Joa 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL 
Delft 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

499 ODO E3 - Fortuna/My Collections E8 Aanvang 09:00  

Coach Rob Aanwezig 08:30 

Heren Sven P Scheidsrechter Bart S 

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

Afwezig Dieke 

  

491 ODO E4 - Valto E5 Aanvang 09:00  

Coach Jakomijn, Bart T Aanwezig 08:30 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Lennart M 

Dames Marjolijn, Sofie Veld 2G  

Afwezig Abigail 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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3875 ONDO (G) E7 - ODO E5 Aanvang 10:30  

Coach Rob Vertrek 09:40 

Heren Sam S, Tim D Chauffeurs Tim D, Sam S 

Dames Aimee, Dominique B, Eva Veld 3G  

 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

550 DES (D) F1 - ODO F1 Aanvang 09:00  

Coach Thom S, Thom W Vertrek 08:15 

Dames Birke, Jente de K, Nienke S, Ruth P Chauffeurs Jente de K, Lynn 

Reserves Noor Veld 7G  

Afwezig Lynn 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL 
Delft 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

737 Avanti (P) F2 - ODO F2 Aanvang 12:00  

Coach Celine, Iris R Vertrek 11:10 

Heren Thierry, Tim B Chauffeurs Tess B, Pascale 

Dames Demi B, Lynn, Pascale, Tess B Veld 5G  

Afwezig Jenny, Thom S 
Sportpark De Groen Wijdte, Sportlaan 1, 2641 AZ 
Pijnacker 

  

998 ODO F3 - HKV/Ons Eibernest F2 Aanvang 10:00  

Coach Jenny, Celine Aanwezig 09:30 

Heren Duncan, Tim C Scheidsrechter Arjen 

Dames Nikki S, Pascale, Pien G Veld 2G  

Reserves Nina V 

Afwezig Iris R, Nienke S, Noor 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntk.nl
http://www.univezuidholland.nl/
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Wedstrijdverslagen 
 

ODO E3 - Valto E7 (10-1) 

Vandaag weer tegen Valto. Uit speelden we een leuke wedstrijd, en Valto wist eigenlijkÂ goed samen te 
spelen en weerstand te bieden. Alleen het scoren lukte bij hen wat minder goed.Â Ook nu weer wisten wij 
snel samen te spelen en via af en toe hele mooie combinaties werden er mooie doelpunten gemaakt. De 
score liep al weer snel op en ook nu probeerden we in de 2e helft vooral ook te oefenen op doorloopballen 
en in een vierkant staan en dan een soort molentje maken met samen spelen. En ook dat lukte eigenlijk al 
heel aardig, en dat na 1x oefenen donderdag! Goed gedaan weer......tot woensdag!!   Rob en Isa  

ODO E4 - ONDO (G) E6 

Dezelfde tegenstander als vorige week en dezelfde uitslag, maar echt een andere wedstrijd! Vorige week 
stond het na 10 minuten al 4-0, omdat ODO beetje stond te slapen. Dat was vandaag anders! Ik heb 
iedereen stinkend hun best zien doen, om de tegenstander te verdedigen. Door een paar foutjes en gewoon 
omdat 1 meisje van de tegenstander slim een paar mooie doelpunten maakte, heeft ONDO er 5 gemaakt. 
Ook aanvallend deden alle spelers goed werk, maar de bal wilde er helaas niet invallen. Deze week weer 
trainen! Het gaat iedere week beter! groetjes van een stel trotse trainers! Bart en Jakomijn  

Dubbel Zes E2 - ODO E5 4-4 

Oei oei oei wat was het spannend! Maar vooral ook toch weer erg leuk om te zien hoe snel jullie leren! In 
een leuke wedstrijd speelden jullie zooo goed dat jyllie zelfs met 1-4 voorkwamen! Helaas wilde Dubbel Zes 
ook graag winnen, en met 3 jongens was het voor jullie net iets teveel. Ze kwamen dichter en dichterbij, en 
na de 4-4 was het even billen knijpen. Maar zo een eindstand is hardstikke goed hoor! Trots! Tot woensdag, 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juwelierpullen.nl/
http://www.lrombout.nl/
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Oktoberfest-maaltijd  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 HET FORMULIER en wacht niet tot het 
laatste moment. De uiterste inschrijfdatum is woensdagavond 23 september. Het is voor de 
organisatie fijn om op tijd te weten voor hoeveel mensen ze moeten koken. 
 
Noteer ook alvast zaterdag 10 oktober in je agenda, want: 
ODO TWEE zorgt dan voor SATE. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/?p=8202#inschrijven
mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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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.trefpuntmaasland.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/


 Praatpaal jaargang 26 22 18-09-2015 

 

http://www.bvb-substrates.nl

