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 VAN HET BESTUUR 
 
Kampioenen 
 
Doordat onze kampioen (en wedstrijdsecretaris) Claudia Vreugdenhil ziek was (beterschap!) mocht ik last-
minute ODO E2 huldigen. Een beetje geïmproviseer was het wel, maar de vreugde was er niet minder om! 
Ondertussen werd ook D1 kampioen, die de bloemen uit handen van Trudy Regout kregen.  
 

 
 
Ten slotte mocht ik ook nog de E1 huldigen, dus ging ik tien minuten voor tijd naar die wedstrijd. Super leuk 
om te zien dat de meiden ondanks het grote overwicht gingen voor de ‘moeilijke’ kansen (filmpje!) in plaats 
van de grote score. Na afloop van de wederom geïmproviseerde huldiging bleek dat in alle consternatie 
Claudia haar taken over te nemen een rekenfoutje gemaakt was; E1 moet nog een keer winnen tegen 
dezelfde tegenstander om echt kampioen te zijn… Maar gezien de 15-0 van gisteren gaat dat denk ik wel 
lukken. 
 

https://instagram.com/p/8X3EaQglaT/?taken-by=odomaasland
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
https://www.facebook.com/odomaasland/videos/1083842091628543/
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B1 speelde bij woorden van coach Joyce een beresterke tweede helft en behaalde het kampioenschap in ’s-
Gravenzande. E3 werd bij ALO kampioen samen met de tegenstander, en daarom deelde de twee teams de 
taart van ALO. Complimenten voor de Haagse club die het superleuk had geregeld. C1 was al kampioen 
maar vierde het gisteren met een overwinning op eigen veld. 
 
Alle kampioenen van harte gefeliciteerd! En ODO 6 mag zich eigenlijk ook wel een beetje de kampioen van 
het weekend noemen. Na 1-7 achterstand 13-10 winnen is een prestatie van formaat!  
 
Ik zie u graag bij Saté met ODO Twee; de laatste maaltijd van deze eerste helft veld. Hebt u zich al 
opgegeven? 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
 
 
  

https://docs.google.com/a/plunje.nl/forms/d/1PsMCYe1kkvrP19fzGbttgM7XwT4HRs6U9otvzhuDqrQ/viewform
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
https://instagram.com/p/8X3EaQglaT/?taken-by=odomaasland
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JARIGEN 
 
Deze week veel jarigen. Namens ODO van harte gefeliciteerd. 
 
4 oktober Addie Goudzwaard 
  Arjen Poot 
 
5 oktober Floor van der Meijs 
  Iris de Bruijn 
 
6 oktober Jenny van Barneveldt 
 
7 oktober Niels Haring 
  Max van Viersen 
 
9 oktober Heleen Vermolen 
 
11 oktober Thijs Ramakers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ALGEMEEN 
 
Van de ledenadministratie. 
 
Bij verhuizing en/of wijzigingen in telefoonnummer, e-mailadres e.d., dit graag z.s.m. doorgeven aan de 
secretaris (secretaris@odomaasland.nl) en de ledenadministratie (leden@odomaasland.nl). 
Zo kunnen wij de ledenlijst actueel houden. 
Bij voorbaat dank. 
 
De afgelopen maand september zijn er weer enkele wijzigingen op de ledenlijst. 
 
Als nieuwe leden verwelkomen wij; 

- Patrick Bezemer 
- Demi Boon 
- Anne Hanemaaijer 

 
Patrick wensen en fijne tijd en succes als trainer van de ODO selectie en Demi en Anne wensen we veel 
korfbalplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ODO ledenadministratie 
Jasper Moerman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@odomaasland.nl
mailto:leden@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Saté met ODO Twee 
 
A.s. zaterdag is alweer de laatste maaltijd van dit seizoen. 
 
Wij vinden het erg leuk dat ODO 2 zich heeft aangemeld om deze maaltijd te verzorgen. 
 
Eet jij/eten jullie ook gezellig mee? 
 
Schrijf je nu in via het bekende formulier en doe dit voor donderdag 8 oktober.  
 
Wil jij/willen jullie ook een keer zo’n gezellige maaltijd voorbereiden, laat het ons even weten. 
 
Gebruik de komende winterperiode om inspiratie op te doen. 
 
Tot in het voorjaar. 
 
Jaap en Marianne van Waardenburg, 06-12582030/06-37557342  famvanwaardenburg@gmail.com 
 
 

http://bit.ly/1OQOli3
mailto:famvanwaardenburg@gmail.com
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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UITSLAGEN 
 

Reeuwijk 1 - ODO 1 16-16 ONDO (G) B2 - ODO B1 7-15 ODO E2 - Valto E6 5-0 

RWA 2 - ODO 2 13-9 DES (D) B2 - ODO B2 4-9 ALO E2 - ODO E3 4-8 

DES (D) 3 - ODO 3 13-9 ODO C1 - DES (D) C2 2-1 VEO E1 - ODO E4 20-0 

ODO 4 - Valto 4 8-15 ODO C2 - Fortuna/My 
Collections C4 

1-5 ODO E5 - Weidevogels E3 2-2 

ODO 5 - ONDO (G) 4 4-8 ODO D1 - Valto D2 6-4 ODO F1 - Valto F1 3-10 

ODO 6 - Meervogels 5 13-10 ONDO (G) D2 - ODO D2 10-1 ODO F2 - Valto F2 2-3 

Excelsior (D) A1 - ODO A1 12-15 ONDO (G) D4 - ODO D3 3-7 Fortuna/My Collections F4 - 
ODO F3 

15-1 

ODO A2 - Excelsior (D) A2 9-18 ODO E1 - LYNX E2 15-0 
  

 

 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

Van de KC 
 
Hier onder volgt het barrooster voor de komende weken, kun je niet probeer dan op tijd voor vervanging te 
zorgen. 
 
- 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 41    

maandag 5 
oktober 

19:30 - 
21:30 

Niels Haring, Twan van der Meijs  

dinsdag 6 
oktober 

18:45 - 
20:15 

Vliet, Ad van  

woensdag 7 
oktober 

17:00 - 
18:15 

Lilian Verboon  

mailto:kc@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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 18:15 - 
19:45 

Marjolene moerman  

 19:45 - 
23:00 

  

donderdag 8 
oktober 

18:45 - 
20:15 

Anneke van der End - van Berkel  

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  

donderdag 15 
oktober 

18:45 - 
20:15 

Anneke van der End - van Berkel  

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  

woensdag 21 
oktober 

17:00 - 
18:15 

Lilian Verboon 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
As zaterdag is het weer een hele puzzel om de teams compleet weg te laten gaan omdat er veel teams 
tegelijk spelen. Graag zo min mogelijk afbellen. 
 
Succes 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
 
 

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 Veld 2G  

Afwezig Vera P 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 oktober 

  

690 ODO 1 - Korbis 1 Aanvang 15:30  

Coach Patrick B Aanwezig 14:30 

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

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

  

3527 ODO 2 - SDO (V) 2 Aanvang 14:00  

Coach Paul Aanwezig 13:00 

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

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije 

  

3510 ODO 3 - Merwede 3 Aanvang 12:30  

Coach Patrick Z Aanwezig 11:30 

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

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

Afwezig Jaap V, Kees P 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/


 Praatpaal jaargang 26 10 04-10-2015 

 

 

 

  

5278 Weidevogels 3 - ODO 4 Aanvang 17:00  

Heren Jacco, Jarno, Olaf, Simon, Wilco Vertrek 15:40 

Dames Barbara, Claudia, Jakomijn, Pien M Veld 1K40  

Reserves Bram V, Jenny 
Gotzenhainsingel 8 
2665 HP Bleiswijk 

Afwezig Marlize, Hans G, Rob, Bart B Let op: reserveshirts nodig 

  

1444 Tempo 8 - ODO 5 Aanvang 11:30  

Heren Bram L, Jacco, Jarno, Jeroen U Vertrek 10:10 

Dames Bodhi, Charlotte S, Isa , Lieke, Noortje Veld 3K40  

Reserves Sem K 
Sportcomplex Zegersloot, 
Olympiaweg 2, Alphen a/d Rijn 

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

  

1658 Valto 6 - ODO 6 Aanvang 11:00  

Coach Jeroen U, Bram V Vertrek 10:15 

Heren Bart S, Koen M, Max, Nathan W, Wouter L Chauffeurs 
Britta, Willianne, 
Celine 

Dames Celine, Coriene, Laura N, Rianne J, Willianne Veld 1aK40  

Afwezig Britta, Arjen 
Sportpark De Zwet,  
Veilingweg 18, De Lier 

  

6781 ODO A1 - Valto A1 Aanvang 11:00  

Coach Henk G, André P Aanwezig 10:00 

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

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

Reserves Bart T, Margot W, Nathan V 

  

2321 ONDO (G) A2 - ODO A2 Aanvang 17:00  

Coach Mark Z, Jeroen V Vertrek 15:55 

Heren Bart T, Nathan V, Sem K Chauffeurs 
Vera P, Emma S, 
Bodhi 

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

Veld 2aK60  

 
Van Leeuwenhoekstraat 30 
2693 BG s-Gravenzande 

  

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 
Reeuwijk 1 - ODO 1 (16-16) 

Na de twee wedstrijden tegen kampioenskandidaten Achilles en KOAG (één keer winst, één keer verlies), 
staan er nog twee wedstrijden op het programma voordat we de zaal ingaan. Tegenstander van vandaag 
was Reeuwijk. Een onbekende ploeg die vorige week de eerste overwinning had gepakt en dus met 
vertrouwen de wedstrijd zou ingaan. We wisten dat we scherp moesten starten en vooral concentreren op 
ons eigen spel. Martijn startte op de plek van Mark die op training door zijn enkel was gegaan. Waar we voor 
de wedstrijd voor gewaarschuwd waren, gebeurde in de eerste helft toch. We begonnen niet scherp genoeg. 
De aanvallen waren rommelig en de scherpte in de afronding was er niet. Verdedigend hadden we het prima 
onder controle en er was eigenlijk maar één speler van Reeuwijk gevaarlijk. Hoewel Michiel goed 
verdedigde, had zijn heer de dag van zijn leven en hield in zijn eentje Reeuwijk in de wedstrijd. Met rust was 
het 6-6 en we wisten dat we in de tweede helft uit een ander vaatje moesten tappen. Dat leek in de tweede 
helft ook te lukken. Via 7-7 liepen we uit naar 7-11 en leken we de wedstrijd eindelijk onder controle te 
hebben. De heer van Michiel was moe en aanvallend speelden we met meer overleg en begonnen de 
doelpunten makkelijker te vallen. Reeuwijk kwam nog een keer dichterbij op 12-13, maar toen we weer 
uitliepen naar 12-16 met nog een minuut of vier te spelen leek de wedstrijd beslist. Maar helaas liep het 
anders. Het lukte ons niet meer om de bal in de aanval te houden en elke tegenaanval van Reeuwijk was 
een goal. In de laatste seconden van de wedstrijd kregen we zelfs nog een stip tegen waaruit Reeuwijk de 
16-16 scoorde. Direct daarna floot de scheids af. Achteraf nog wat discussie: was het wel/geen stip, was het 
wel/geen tijdrekken, trok de scheids niet teveel tijd bij? Feit blijft: als je vier minuten voor tijd met vier 
doelpunten voor staat dat moet je de wedstrijd gewoon uit kunnen spelen. Na de wedstrijd bleek dat Achilles 
heeft gewonnen van KOAG. Daardoor is de stand bovenaan nu: Achilles 12, ODO 9, KOAG 8. Zaterdag de 
laatste wedstrijd voor de zaal tegen Korbis thuis. Mooie gelegenheid om de draad van de afgelopen weken 
weer op te pakken en voor het thuispubliek een goeie pot neer te zetten en met een goed gevoel de zaal in 
te gaan. Meegereisde supporters en reserves bedankt! Thijs  

 
RWA 2 - ODO 2 (13-9) 

RWA 2 - ODO 2 Een mooie zaterdag om lekker te korfballen en punten te pakken... Het leek zo'n mooi 
vooruitzicht. Prima tegenstander, goede scheids. Ondanks ons redelijke spel mocht het tegen RWA weer 
niet zo zijn. Veel kansen, te weinig raak. Gezien de grote schare supporters, leek het mij eens interessanter 
om een weekje ODO 2 te beschrijven dan een uitgebreid wedstrijdverslag. Weer eens wat anders. Voor de 
afwisseling een kijkje in de keuken (=mooie woordspeling, al zeg ik het zelf, aangezien wij komende 
zaterdag de maaltijd verzorgen!) van ODO 2: De voorbereiding van ODO 2, ook wel Jong ODO genoemd, 
begint al op zondag. Dit verslag was al wat later door onze uitlooptraining deze morgen. Vaste prik voor 
Jong ODO na een wedstrijd. Even uitlopen, wat rondjes om het valt en vervolgens een balletje schieten om 
de armpjes los te houden. 's Maandags starten we altijd met de video-analyse en de nabespreking van de 
afgelopen wedstrijd. Vervolgens storten we ons op het intervisiegesprek, gevolgd door ons 

http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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functioneringsgesprek. Zo is een avondje al snel gevuld. De dinsdagtraining wordt gegeven door ons aller 
Patrick. Zoals ik heb vernomen een prima training waarbij de ontspanning door oefening hoog in het vaandel 
staat. Op woensdag start de voorbereiding alweer voor de komende wedstrijd. Uitgebreide analyses van 
tegenstanders worden aan ons getoond. Tactieken worden uitgedacht, plannen besproken en 
doorgenomen. Op donderdag trachten we deze dan uit te voeren. Deze training is meestal achter gesloten 
deuren om tegenstanders niet wijzer te maken. Deze week was Paul deels afwezig vanwege 
scoutingsperikelen in Polen of was het nu de komende Europese tegenstander? Dat ben ik even kwijt. Er 
gebeurt ook van alles in zo'n weekje ODO 2. André P. en Henk G. namen de honneurs waar. Leuke 
oefeningen waar ik dit keer als ouwe lekker achter de jonkies mocht aanrennen, helemaal top! De vrijdag is 
een ieder vrij om aan de persoonlijke korfbalontwikkeling te werken en zich optimaal voor te bereiden voor 
de zaterdag. ODO 2 is dan voornamelijk te vinden in het krachthonk, of bij de mental coach, of op het ODO-
veld met een personal trainer. En dan op zaterdag de wedstrijd... Genoeg gekheid op een stokje. We zijn 
echt op de goede weg. We werken hard met z'n allen. De punten kunnen niet uitblijven. Dat geloof ik niet. 
Zaterdag komt SDO naar Maasland. Ook zij kunnen de punten goed gebruiken. We zullen er alles aan 
moeten doen om ze voor te blijven op de ranglijst. Ook volgende week saté met ODO 2, eten jullie ook mee? 
Die saté zal nog lekkerder smaken met twee punten in de pocket! @Marije: Idee waar ik het over had, viel 
een beetje in het water vandaag, wie weet een andere keer. @Diana: Hopelijk valt de blessure mee! 
@Claire: Jij mag toch het volgende stukje schrijven, dat wilde je toch of heb ik je vergeten begrepen? 
@Jenny: Bedankt weer voor het reserve zitten. @Erik: Bedankt voor coachen. Sven  

 
ODO 4 - Valto 4 (8-15) 

Gerard Cox (wie is dat ook alweer) zong het al...tis weer voorbij die mooie zomer, de zomer die begon zowat 
in mei, maar je dacht dat er geen einde aan zou komen, maar voordat je het weet is die zomer alweer lang 
voorbij. Nu, gisteren was daar aan de Baanderheer nog helemaal niks van te merken, gezien de zon en 
aangename temperatuur. Ook al weten we dat het echt wel voorbij is die zomer. Waar ook een eind aan 
komt is een reeks. Dat is nou eenmaal het mooie aan een reeks, er is een begin en er is een eind van de 
reeks. De reeks van #4 was historisch gezien misschien wel de langste ooit. En als je je wentelt in die luxe 
gedachte dan ligt overmoed altijd op de loer. Zo niet bij #krasscheknarren2.015. De ambitie lag/ligt nog 
immer huizenhoog soms wel torenhoog. Vandaag tegen koploper Valto was het vooral de vraag 'waarom 
zou de reeks hier moeten eindigen'? Het karakter van een regionale subtopper werd nog eens benadrukt 
door het invliegen van een scheidsrechter van Valto, om de wedstrijd te leiden. De resources om en nabij 
Odo waren uitgeput. Ook die challenge ging #4 met verve aan. Aldus. Zonder BB te M., CV te M., MvdEvN. 
te M. en count down tot zijn rentree WG te M. en SH te DP te M. op de bank met reserves LV te M. en JM te 
M., startte #4 met JS te M. in de basis erbij. Op een welhaast zinderende Baanderheer waar zowaar enkele 
toeschouwers naast de gevallen herfstbladeren te bewonderen waren, zette #4 een alleszins acceptabele 1e 
helft op de mat wat leidde tot een 6-8 tussenstand. Voorwaar een degelijke basis voor de 2e helft...d'r op en 
d'r over! Echter rien ne va plus zeg maar letterlijk ...Valto scoorde wel en wij niet ondanks voldoende 
aanwezige kansen hiertoe. Via 6-12 werd het uitzicht op een voortzetting van de reeks steeds mistiger en 
leidde uiteindelijk tot een alleszeggende 8-15 nederlaag. Kansloos? Nee zeker niet, als er al een dag was 
geweest dat we van Valto 4 hadden kunnen winnen, dan was het vandaag geweest. Of gister, zoals U wilt. 
De reeks c'est fini. Deze reeks aldus. Het voordeel van een beeindigde reeks is dat er weer een nieuwe 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.caiway.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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reeks opgebouwd kan worden. En daar gaat #4 onversaagd mee door. Volgende week ontbreekt Uw 
reporter i.v.m. een afwezigheid. Ben benieuwd wie de mystery verslaggever wordt... Rob van der Hak  

 
ODO 6 toont veerkracht en verslaat de Meervogels (13-10) 

Odo 6 is aan een lekker seizoen bezig en staat daardoor op de tweede plaats in de poule. Tegenstander van 
vandaag was de Meervogels 5, wat ook op de tweede plaats staat. Er zouden vandaag dus goede zaken 
gedaan kunnen worden. Onder leiding van Kees van Popering werd aan de wedstrijd begonnen. Het is wel 
een beetje bekend dat ODO 6 een slow starter team is, maar vandaag deze ze er toch wat langer over als 
wat we gewend zijn. Pas na een kwartier spelen wist Coriene voor het eerst de korf te vinden. De 
Meervogels hadden er intussen al vijf in liggen en wisten nog niet van ophouden. De gasten wisten hun 
voorsprong uit te bouwen tot 1-7, maar toen begon ODO 6 dan toch te draaien. In de slotminuten tot de rust 
wisten Coriene en Rianne de ruststand op 3-7 te zetten. In de rust zal Bram ongetwijfeld de nodige feedback 
gegeven hebben om deze wedstrijd nog te doen kantelen. Het begin van de tweede helft was echter weer 
voor de gasten, die hun voorsprong weer terug brachten naar zes verschil. In deze ogenschijnlijke kansloze 
situatie ging er een slot op de ODO korf en gingen de spelers met goed opgezette aanvallen op jacht naar 
doelpunten. Met twee snelle doelpunten van Wouter en Coriene werd de achtervolging ingezet. Na de 
vakwisseling liet Koen ook weer eens van zich spreken. Waar het in de eerste helft maar niet wilde lukken 
met zijn schoten, was hij nu wel zuiver. Met twee afstandschoten was de achterstand gereduceerd tot twee 
en was de wedstrijd weer open. Toen Bart even later de aansluiting maakte sloegen de zenuwen blijkbaar 
toe. Er volgden een doelpuntloze periode van 14 minuten, waarin gelukkig verdedigend geen fouten werden 
gemaakt. Met nog tien minuten te gaan was het Rianne die ODO langszij bracht, waarna Koen met weer 
twee afstandschoten ODO voor het eerst op voorsprong zette. Rianne gooide met haar afgeronde doorloop 
de wedstrijd in het slot te gooien door er drie minuten voor tijd 12-9 van te maken. In de laatste minuut wist 
ook De Meervogels eindelijk weer de korf te vinden, maar de eindstand werd door Koen op het bord 
geschoten. Bij 13-10 floot Kees voor het laatst en was er weer een overwinning binnen gehaald en is ODO 6 
nu koploper in de poule. Hierin staat Excelsior met één puntje minder op de tweede plaats, maar zij hebben 
een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week alweer de laatste veldwedstrijd voor de zaal. ODO 6 gaat 
dan op visite bij buurvereniging Valto om daar met Valto 6 te gaan strijden om de punten. Publiek bedankt 
voor jullie support en graag tot volgende week. Arno van Leeuwen.    

 
Excelsior (D) A1 - ODO A1 

Wederom optimale omstandigheden voor de A1. Zonder Thom die zijn sleutelbeen gebroken heeft. Excelsior 
had een week eerder een voorsprong van 8-1 uit handen gegeven tegen Valto, en om effe te laten merken 
hoe dat voelt, nam ook ODO A1 een 8-1 voorsprong tegen Excelsior. En hoe moet je daar nauw mee 
omgaan? In de laatste fase van de 1e helft werd het alsnog 4-9, maar wat een comfort om zo de rust in te 
mogen gaan. Flitsend was het allemaal niet, maar er werd heel goed verdedigd en daar lag ook wel de basis 
aan de overwinning. Laat dat maar aan Henk over, die zit er bovenop als er ook maar Â iemand verzaakt. 
Tweede helft was een noodzakelijk kwaad. Heel veel goede bedoelingen, maar toch nog vele ballen in de 
handen van de tegenstander gegooid. Excelsior kwam langzaam wel iets dichterbij, maar de voorsprong is 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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nooit in gevaar geweest, waarna we wederom 4 keer konden wisselen, zodat de A2 reserves ook hun 
speelminuten kunnen meepakken en zo wat ervaring op kunnen doen op A1 niveau. Wat u allemaal gemist 
heeft? -heel veel damesdoelpunten -de nieuwe strafworptechniek van Niek -de vrije ballen van Nikki en 
Daphne -en nog veel meer hele mooie dingen.   Dan moet je maar komen kijken, zaterdag laatste kans op 
het veld en we hopen dat Rie van Leeuwen er dan ook weer is. Fijn dat u er was en dat wij u wat 
levensvreugde kunnen geven.  
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Vandaag was het een mooie dag; het was mooi weer, niet onbelangrijk als je de hele dag langs het veld zit, 
en er was een aantal mooie kampioenschappen te vieren.  
 
Daarbij kwam voor mij nog persoonlijk het mooie nieuws van de overwinning van de B2 (4-9), nu nog even 
volgende week een keer dames :-) en de overwinning van de D3 (3-7); jullie hadden volgens jullie (trotse) 
coach erg goed gespeeld. 
Helaas minder mooi waren de verliezen van de C2 en D2, maar ook dat hoort bij sport. 
 
Zoals gezegd waren er een aantal kampioenschappen. De D1 moest de zege behalen om in ieder geval 
gedeeld kampioen te worden. Jullie maakten er nog een spannend potje van en konden lange tijd maar niet 
verder loskomen van de tegenstander dan 1 punt. Gelukkig toch nog gewonnen met 6-4 waarna de 
felicitaties in ontvangst konden worden genomen. Later die dag zagen we dat Avanti had gewonnen van 
DES waardoor jullie alleen poulewinnaar zijn geworden. 
 
De B1 hield het tot na de rust ook nog even spannend. 5-5 bij aanvang van de tweede helft. Gelukkig keerde 
toen het tij en lukte het om de score verder uit bouwen. Eindstand: 7-15. Ook jullie gefeliciteerd.  
 
Ook de C1 speelde een moeizame wedstrijd. De eerste vijf minuten werd het 1-1 waarna er tot vlak voor het 
einde niet meer gescoord werd. Uiteindelijk kon Laura met een strafworp de winst behalen 2-1. Proficiat. 
 
Volgende week spelen de B2 en de D2 de inhaalwedstrijd thuis, zie hieronder. De overige teams zijn vrij. 
 
Zaterdag 31 oktober is er een oefenwedstrijd voor iedereen in de zaal. 
 
Trudy 06-36157924 aspiranten@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Wedstrijdprogramma 
zaterdag 10 oktober 

   

     

2955 ODO B2 - DES (D) B2 Aanvang 10:00 

Coach Lotte D Aanwezig 09:15 

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

Scheidsrechter  

Afwezig Jolijn, Linette Veld kunstgras 

    

3567 ODO D2 - ONDO (G) D2 Aanvang 09:00 

Coach Rick V, Cynthia, Daan van W Aanwezig 08:30 

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

Scheidsrechter  

  Veld kunstgras 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ONDO (G) B2 - ODO B1 

vandaag onze laatste wedstrijd op het veld, de kampioenswedstrijd. we moesten tegen ondo, in het praatje 
werd al gezegd dat we niet teveel moesten denken aan kampioen worden maar gewoon lekker ons eigen 
spel te spelen in de wedstrijd begon het spannend na een kwartiertje stonden we 2 punten achter gelukkig 
konden we voor de rust terugkomen en toen werd het 5-5 Â in de rust kregen we van Joyce te horen dat dit 
niet onze beste wedstrijd was. maar na de rust pakten we gelukkig de eerste 5 punten en toen werd het 
uiteindelijk 7-15, KAMPIOENEN!!!!!. daarna team foto bloemen terug naar odo en dan natuurlijk taart. 
volgende week mag kim een stukje schrijven groetjes jim  

DES (D) B2 - ODO B2 

Hallo odo mensjes :) Vandaag ben ik aan de beurt, dus geniet maar van mijn awesome stukje. We speelden 
tegen DES (D) B2. De 1e helft begonnen we heel slecht: veel plaatsfouten & niet scherp. Daarna ging het 
wel wat beter. Het 1e doelpunt werd gescoord door Gysa met een doorloopbal. Waarna er ook een 
doorloopbal van Jaline volgde. Een paar minuten later kregen we helaas een doelpunt tegen.. maar daarna 
kwamen er wel 2 mooie doelpunten van Naomi & Daniëlle. Toen kwam het signaal van de rust. Na de rust 
ging het eerst weer heel slecht :( . We kregen 2 doelpunten tegen, maar toen waren we weer wakker 
geworden. We maakten even 4 doelpunten!! Tussen door was er ook nog gescoord door DES.. Kort nadat 
wij ons laatste doelpunt hadden gemaakt, floot de scheids. En hadden we gewonnen met 4-9!!! Gysa & Liza 
bedankt voor het invallen! Groetjes Suus DANIËLLEEEE JIJ BENT AAN DE BEURT!! Haha    

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wie: ALLE B en  C’tjes 
Wat: filmnacht 
Wanneer: 23 & 24 oktober 
Hoelaat: vrijdag avond 20:30 tot ongeveer zaterdag ochtend 
08:30  
Kosten: 2 euro 
 
Wat moet je meenemen: 

 Slaapmatje 

 Slaapzak & kussen 

 Een goed humeur 
 

Inschrijven kan in de kantine of door mailtje te sturen naar: 
ac@odomaasland.nl 
Heb je zelf leuke films thuis? Neem ze vooral mee! 
 
Groetjes namens de AC, 
Martijn, Thom en Jeroen (06-47512548) 
 
 
 

 

 

 

ODO C1 - DES (D) C2 (2-1) 

Odo begon goed met een 1-0 voorsprong. Daarna scoorde des de 1-1. Odo speelde niet super goed en 
kregen weinig kansen. Des kon ook niet meer score en daarom was het 1-1 bij rust. Na rust speelde odo 
beter en kregen meer kansen. Aan het einde kreeg odo nog een strafworp die werd gescoord 2-1 voor odo. 
Voorderest gebeurde er niet veel meer en bleef het 2-1. Odo wint en is kampioen Geschreven door Joris de 
Bruijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*FILMNACHT VOOR B&C* 

 

*FILMNACHT VOOR B&C* 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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PUPILLEN E & F 
 
Afgelopen zaterdag zijn er 3 teams kampioen geworden. Omdat ik ziek was de hele week had ik niks 
geregeld. Maar dit wordt eerdaags nog een keer goed gemaakt. Maar dat horen jullie van tevoren. 
 
As zaterdag speelt alleen nog de F3  nog een wedstrijd en op 17 oktober speelt E1 de afgelaste wedstrijd 
tegen Lynx. 
 
Heel veel plezier.  Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 oktober 

  

733 ODO F3 - Excelsior (D) F2 Aanvang 11:00  

Coach Iris R, Celine Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Tim C Scheidsrechter Diana 

Dames Noor, Pascale, Pien G Veld 2G  

Afwezig Nienke S 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 17 oktober 

  

212 LYNX E2 - ODO E1 Aanvang 11:15  

Coach Lennart M, Daphne W Vertrek 10:25 

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

Chauffeurs Dana V, Bente 

 
Veld 2G  

 
Henri Faasdreef 194 
2492 JP, Den Haag 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ALO E2 - ODO E3 (4-8) 

Joehoe, wat gaaf! In Den Haag moesten we weer tegen Alo E2. Thuis hadden we net aan verloren. Alo was 
koploper en alleen als we zouden winnen, zouden we samen met Alo kampioen zijn. De wedstrijd begonnen 
jullie heel goed, en al snel stonden we met 0-2 voor! Er werd goed samengespeeld maar het was ook wel 
duidelijk te zien dat bijna alle kids van Alo een beetje groter zijn.. en in de omschakeling kregen ook zij veel 
kansen. In een spannende wedstrijd werd het 2-2, 3-2 voor Alo en het kon alle kanten op. Totdat jullie de 
kansen gingen benutten en doelpunten gingen maken....via 3-3- werd het 3-7 en einduitslag 4-8!!! Heel erg 
trots op jullie, allemaal heel goed gespeeld!! Met een leuke gezamenlijke huldiging door Alo, inclusief stukje 
taart werd het kampioenschap gevierd en natuurlijk de nodige foto's gemaakt. De echte medailles zijn 
besteld bij de bond, en die komen zo snel mogelijk naar jullie toe!!! TROTS!!   Rob en Isa  

VEO E1 - ODO E4 (20-0) 

Vandaag weer tegen VEO E1, de kampioen. Veel te laag ingedeeld maar daar doen we niets meer aan. Dus 
vooral zelf proberen te doen waar je goed in bent, spraken we af in het praatje vooraf. Op de momenten dat 
jullie echt bezig waren met de wedstrijd lukte dat nog ook, door goed naar elkaar te gooien en vangen. 
Jammer genoeg waren er veel te weinig van dat soort momenten...de meeste van jullie waren te snel 
afgeleid en met hele andere dingen bezig....en dan lukt het natuurlijk niet om samen te spelen. Vooral 
jammer voor degenen die wel staan op te letten! De einduitslag zegt mij niet zoveel, VEO is nou eenmaal 
veel te sterk. Maar jullie kunnen veel, veel beter!!     Rob  

ODO E5 - Weidevogels E3 (2-2) 

Dat was leuk om jullie weer te mogen coachen! Dat was alweer een paar weken geleden. De vorige 
wedstrijd tegen Weidevogels was het 4-4 geworden, dus het beloofde spannend te worden. Bij Weidevogels 
speelde 1 lange jongen en 1 lang meisje mee. Het is dan erg lastig om de bal over je tegenstander heen te 
gooien en moeten de andere spelers goed naast de bal vrijlopen. Dit was nog wel wat lastig, maar daar 
gaan we gewoon verder op trainen. Een paar maal erg mooie aanvallen gezien, super leuk! En uit die goede 
aanvallen is het gelukt om 2 doelpunten te maken! Helaas lukte het de tegenstander ook om er 2 te maken. 
Ook de strafworpen werd 2-2. Maar weer 1 punt erbij! Dit was de laatste wedstrijd van de veldcompetitie. We 
trainen komende weken nog wel even buiten, hou de site en de app in de gaten. tot woensdag op trainen! 
Jakomijn 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntk.nl
http://www.univezuidholland.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014  
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 

 

http://www.juwelierpullen.nl/
http://www.lrombout.nl/
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