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 VAN HET BESTUUR 
 
 
Even wat anders 
 
Gisteren een apart dagje. Zoals altijd stond de zaterdag bijna geheel in het teken van korfbal, maar de 
invulling was anders dan anders. Om tien uur begon het Korfbalcongres 2015 in het sportcentrum 
Papendal. Bij entree in de tot arena omgevormde congreszaal speelde Dalto E1 een partijtje 4korfball tegen 
DVO E1, en terwijl daar de ene na de andere mooie treffer viel inventariseerde dagvoorzitter Hans van 
Breukelen  waarom iedereen gekomen was. En vroeg aan zo’n spelertje waarom korfbal nou zo leuk is. 
“Stomme vraag” was het korte antwoord waarna de wedstrijd snel doorging.  
 
 
Maar waarom korfbal nou zou leuk is, en wat korfbal nou onderscheidend maakt ten opzichte van andere 
teamsporten, daar ging het over. Gedeelde conclusie was dat écht onderscheidend is dat je met een paal 
speelt, dat je samen moet spelen (geen solistische dribbels) en dat het gemengd is. Dus volgde daaruit, is 
4korfball ook volwaardig korfbal. En beachkorfbal. En straat korfbal. En alle andere denkbare vormen.  
 
 
Wat later op de middag naar voren kwam is dat we nogal laatdunkend over onze sport naar buiten keren 
(zo noemde een KNKV-medewerker zich consequent ‘medewerker van een sportbond’). Als je onze sport 
positioneert tussen begrippen als ruw, elitair, spanning, asociaal, soft, veilig, huiselijkheid, geborgenheid en 
families dan past korfbal vooral bij de laatste vijf. Wees daar dan trots op en probeer niet geforceerd een 
stoer/ruw imago te forceren. Hockey beweegt de afgelopen tien jaar de kant op waar korfbal zit, en die 
verdubbelden in ledenaantal. Nu de tijd van het extreme individualisme lijkt te keren richting 
gemeenschapszin ligt er een mooie kans voor onze sport korfbal.  
 
 
Nadat ik na deze inspirerende sessie als een komeet huiswaarts (De Punt, huis, ziet u?) was gekeerd 
mocht ik in de rust daar de verenigingsfoto aan Mart van Buuren uitreiken. ODO 65 jaar, BVB 25 jaar 
hoofdsponsor, Mart 50 jaar bij BVB en ook nog deze week jarig; we zijn supertrots op onze hoofdsponsor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl


 Praatpaal jaargang 26 3 12-10-2015 

 

 

 

 
 

 
 
 
Over huiselijk gesproken, een prima sfeer gisteren in het ‘huiskamerrestaurant De Punt’ waar ODO 2 een 
heerlijke maaltijd Saté neerzetten. Complimenten! 
 
 
Morgen de ALV. Vanaf aanstaande vrijdag ben ik drie weken met vakantie. Tijdens mijn vakantie neemt 
onze secretaris Christine Kaandorp mijn taken waar en is dus ook aanspreekpunt voor het bestuur.  
 
 
Als ik terugkom wil ik dat zou het enorm fijn zijn als alle senioren en junioren de Sportlinked app op hun 
mobieltje (Apple, Android) hebben staan en daarmee kunnen inloggen. Per 1 december (alle senioren) en 1 
januari (alle junioren) is het gebruik van de app verplicht als vervanging van het traditionele 
wedstrijdformulier. Zeg nou niet ‘de aanvoerder heeft hem toch’ want die kan er gewoon een keer niet zijn 
(ziekte natuurlijk en geen weekendje weg, we zijn een teamsport toch?). Als inloggen niet lukt zou dat 
kunnen dat de bond een verouderd e-mailadres van je heeft staan in Sportlink. Dat kan onze 
ledenadministratie (leden@odomaasland.nl) dan veranderen, maar wacht dus niet tot na een wedstrijd, 
want het wijzigen kost even tijd. Kortom, pak NU je mobiel, download de app en probeer in te loggen. Als  
 

http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/sportlinked/
mailto:leden@odomaasland.nl
http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/sportlinked/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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we boetes gaan krijgen omdat teams er nog niet klaar voor waren ben ik geneigd die bij de betreffende 
spelers op te gaan halen. Einde dreigement ;) 
 
 
Ik zie u morgen, of anders begin november, 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl  
06-24272330 
 
Tot 7 november via secretaris -> secretaris@odomaasland.nl -> 010 5912198 
  
 

JARIGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Van harte gefeliciteerd ! 
 

 11 oktober  : Thijs Ramakers 
 14 oktober  : Joa Martin 
      Laura Rodenburg 
 15 oktober  : Lynn Hanemaaijer 
 17 oktober  : Nina Verboon 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
mailto:secretaris@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.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) 
 
 
 

 

 

 

ALGEMEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*FILMNACHT VOOR B&C* 
 
 
 
 
 

*FILMNACHT VOOR B&C* 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Alle kinderen van de KK, F, E, en D teams opgelet!  

 
De gezellige herfstactiviteit komt er weer aan! Op vrijdag 24 oktober staat hij weer voor de 
deur: de pupillenmiddag! 
 
Alvast in het kort: 
 
Wie: alle kinderen van de KK, F, E, en D teams  
Wat: pupillenmiddag (een schild verven met je team om ODO aan 
te moedigen in de zaal en een héél leuk spel spelen: welk spel 
dat is, blijft nog een verrassing!) 
Waar: Kantine ‘de Punt’ (veld) 
Wanneer: Vrijdag 23 oktober 2015, in de herfstvakantie 
Hoelaat: van 13:30 uur tot ongeveer 16:00 uur 
Opgeven: je hoeft jezelf niet op te geven, maar je moet je afmelden wanneer je niet komt! Dit 
kan door een mailtje te sturen naar ac@odomaasland.nl  
 
Dus zet het alvast in je agenda en hopelijk zien we jullie op vrijdag 23 oktober! Misschien kun je 
wel alvast een leuke slogan met je team verzinnen voor op het bord?! 
Voor vragen kun je terecht bij Maaike (0647016231) of je kunt even mailen naar de AC.  
Wij hebben er zin in! Jij ook? 
Groetjes,  
De AC 
 
 
 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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UITSLAGEN 
 

10-10-2015 
 

ODO 1 - Korbis 1 18-16 Tempo 8 - ODO 5 18-6 ODO B2 - DES (D) B2 5-5 

ODO 2 - SDO (V) 2 9-9 Valto 6 - ODO 6 
 

ODO D2 - ONDO (G) D2 2-10 

ODO 3 - Merwede 3 6-14 ODO A1 - Valto A1 11-12 ODO F3 - Excelsior (D) F2 2-11 

Weidevogels 3 - ODO 4 18-10 ONDO (G) A2 - ODO A2 11-6 
  

 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Trainingsschema zaal 

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

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

zaal en de afwijkingen in de tussenperiode. 

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

zaalruimte in eigen dorp. Zoals voorgaande jaren trainen we op dinsdag en donderdag in De Hofstede en 

dins-,woens- en donderdag in de Lentiz sporthal. Als de eerste trainingen vroeg kunnen beginnen, dan 

kunnen de laatste trainingen ook op een schappelijke tijd beginnen. Open deur beleid natuurlijk, maar 

daarom niet minder waar. Dus dank voor het haasten aan de vroege trainers! Kan je nu niet op tijd bij de 

zaal zijn om je kids trainen te geven of je moet toch echt blokfluiten om 19:00, laat het dan snel weten aan 

ondergetekende. Zet dan ook meteen even neer wat wel kan enzo. Schema is wat dagen, volgorde betreft 

gebaseerd op het schema van het veld. 

Week 42 – 13-15 oktober 

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

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

 

 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl


 Praatpaal jaargang 26 8 12-10-2015 

 

 

 

Week 43 – 20-22 oktober (herfstvakantie) 

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

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

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

 

Dinsdag 20 oktober 

19:15 A1, A2 

20:15 3, 5, 6 

21:15 1, 2 

Donderdag 22 oktober 

18:30 A1, A2 

19:45 1, 2 

21:00 3, 4, 5 

Week 44  – 27-29 oktober en verder 

Trainen volgens het onderstaande schema voor alle ploegen 

 

http://www.odomaasland.nl/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-2016-Schema-zaal_v1.pdf
http://www.nexans.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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Van de kc 
 
Het 1e helft van het veld seizoen zit er weer op! Alle vrijwilligers weer bedankt voor jullie inzet. 
 
Voor alle trainers van de jeugd……… Zouden jullie aan mij door willen geven als er niet getraind 
gaat worden in de komende 2 weken? Het zou jammer zijn als er bardienst staat als er geen of 
weinig trainingen zijn.   
 
Ria       kc@odomaasland.nl  
 

dinsdag 13 oktober 18:45 - 20:15 Peter van Viersen  

 20:15 - 23:00   

woensdag 14 
oktober 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

 18:15 - 19:45 Teunis-Jan Voogt  

 19:45 - 23:00   

donderdag 15 
oktober 

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

 20:15 - 23:00   

Week 43    

dinsdag 20 oktober 18:45 - 18:55 Niels Haring, Twan van der Meijs twan en niels zetten voor hun training 
limonade klaar voor de D en E teams 

 19:45 - 20:15 Ria Goedendorp  

woensdag 21 
oktober 

17:00 - 18:15 Lilian Verboon  

 18:15 - 19:45   

 19:45 - 23:00   

donderdag 22 
oktober 

18:45 - 20:15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kc@odomaasland.nl
http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
As zaterdag speelt alleen het zesde de wedstrijd van afgelopen zaterdag omdat er te weinig heren waren. 
Vanaf 22 oktober gaan de oefenwedstrijden beginnen. Als je al weet wanneer je er niet bent geef dit op tijd 
door. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma woensdag 14 oktober 

  

1658 ODO0820 Valto 6 - ODO 6 Aanvang 20:00  

Coach Bram V, Jeroen U Vertrek 19:15 

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

Dames Celine, Coriene, Laura N, Rianne J 
Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, 
De Lier 

Reserves Jeroen V, Marije, Rick V 

Afwezig Britta, Willianne 

  

 
 

ODO sluit veldseizoen winnend af en blijft opgeslagen in eigen huis 

Zaterdag speelden we alweer de laatste competitiewedstrijd op het veld. De weergoden waren ons 
goed gezind, want ook nu weer een strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Na het zure 
puntverlies van vorige week tegen Reeuwijk waren we erop gebrand om deze wedstrijd in winst om 
te zetten en onze ongeslagen status thuis te behouden. Hekkensluiter Korbis kwam op bezoek. 
Een ploeg die het lastig heeft dit seizoen en pas 1 overwinning wist te noteren, maar wat zeker niet 
mocht leiden tot onderschatting. Iets met een ezel en een steen . We begonnen de wedstrijd 
goed. Scherp, vol energie en op zoek naar de juiste kansen. We pakten direct de voorsprong en 
liepen uit van 4-1 naar 6-2. Korbis bleef ons echter in het spoor door teveel verdedigende fouten 
aan onze kant en kwam terug tot 7-5, waarna de marge niet groter werd dan 2 of 3 doelpunten in 
ons voordeel. We gingen rusten bij een stand van 11-9. Elf doelpunten maken in 1 helft is meer 
dan prima, maar verdedigend moest het toch echt iets scherper om Korbis geen geloof te geven in 
een goede afloop. Toch gebeurde na rust waarvoor we gewaarschuwd waren. Korbis was scherper 
in de afronding en pakte brutaal de voorsprong bij 11-12 en 12-13. Aanvallend ging het bij ons op 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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dat moment iets moeizamer. Martijn van Vliet kwam in het veld voor Michiel waardoor Mark meer 
rebound kon pakken en Martijn voorin zijn kunsten mocht laten zien. De aanvallen werden beter en 
langer en Martijn zette ons weer naast Korbis. Vanaf dat moment hebben we de wedstrijd weer 
naar ons toegetrokken en hebben we laten zien dat we geleerd hebben van vorige week. Er 
werden prima aanvallen neergezet door de juiste mensen uit te spelen. Ook verdedigend waren we 
scherper en werden belangrijke ballen onderschept. We liepen uit naar 18-15 en het laatste 
doelpunt van Korbis was alleen nog voor de statistieken. De punten bleven in Maasland en die ezel 
heeft zich niet nogmaals aan diezelfde steen gestoten . Door winst van KOAG en puntverlies van 
Achilles bij GKV is de stand nu bovenaan: Achilles 13, ODO 11, KOAG 10. Ik denk dat we met een 
goed gevoel terug kunnen kijken op deze eerste helft veld en dat we met vertrouwen het 
zaalseizoen tegemoet kunnen zien. Na een weekje rust staan ons een aantal oefenwedstrijden te 
wachten: vr 23/10 in sporthal Hogeveld in Den Haag tegen KZ Danaiden (19u15) en op za 24/10 
tegen Alo (15u00) in de Houtrusthallen in Den Haag. Op 7 november start de competitie. We 
hopen ook in de zaal weer op jullie support te kunnen rekenen! Tot dan! Sanne  

ODO A1 - Valto A1 (11-12) 

Zaterdag 10 oktober: ODO A1 - Valto A1. Het veldseizoen zou worden afgesloten met de kraker 
tegen Valto. Deze tegenstander kennen we goed waardoor het een spannende wedstrijd zou 
worden. We begonnen de wedstrijd na een voorbereidend praatje van Henk en André (en later nog 
van mevrouw van Leeuwen) de wedstrijd erg scherp. We waren gefocust op onszelf, op onze 
tactiek en onze mogelijkheden, waardoor er een heel sterk ODO stond te korfballen. In de eerste 
twintig minuten zou de score dan ook al naar 6-1 getild worden door goed lopende aanvallen met 
veel combinaties en goede kansen. Door het maken van verstandige keuzes in de aanval, het 
pakken van goede schoten en het baltempo maakten we het Valto erg lastig. In de verdediging 
zaten we er goed bovenop, er werden ballijnen verdedigd en Valto kwam moeilijk tot aanvallen en 
maakte veel plaatsfouten. Naarmate de eerste helft afliep werd Valto echter sterker en kwam via 
een paar aanvallen toch nog redelijk eenvoudig in de buurt. De ruststand was 9-6 in het voordeel 
van ODO. De tweede helft de taak om het strakke verdedigen vast te houden en te blijven scoren 
zodat Valto niet dichterbij kon komen. Dit lukte in het begin goed waardoor de score nog werd 
uitgebouwd tot 10-6, maar daarna waren de rollen omgedraaid. Doordat de scheidsrechter lastig 
floot en Valto steeds sterker werd verliepen de ODO aanvallen nog maar moeilijk. De focus lag niet 
langer op ons eigen spelletje maar meer op de tegenstander en op de scheidsrechter waardoor er 
in de aanval veel slechte keuzes werden gemaakt en de aanvallen veel te kort duurden. Door de 
korte ODO aanvallen had Valto de ruimte om zijn aanvallen rustig op te bouwen en zorgvuldig af te 
maken. Mede door het hoge aantal vrije ballen kwam Valto langszij. De laatste tien minuten waren 
dan ook erg spannend maar het wilde niet lukken. Valto maakte de wedstrijd af met een strafworp: 
11-12. De conclusie na de wedstrijd is, is dat we goed in staat zijn om een wedstrijd naar onze 
hand te zetten door gewoon sterk te korfballen, maar dat we de wedstrijd even snel weer kunnen 
verliezen door het sterkte korfbal niet vol te houden. Ik denk dat het eerste veldseizoen veel 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.caiway.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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vertrouwen geeft voor de zaal. We hebben een paar hele sterke wedstrijden gespeeld en er is veel 
inzet van iedereen. Tactisch worden we steeds slimmer.  

ONDO (G) A2 - ODO A2 

Voor de wedstrijd constateerden we dat deze wedstrijd op voorhand niet gewonnen zou kunnen 
worden. Maar betekende niet dat we ONDO zomaar zouden moeten laten winnen. Het betekende 
wel dat we gewoon zonder spanning ons eigen spel zouden kunnen spelen. Als we dan maar wel 
verdedigend de concentratie goed vast zouden houden. De wedstrijd werd zo ook begonnen. 
Verdedigende leeuwen en leeuwinnen tegen de reuzen van ONDO, en aanvallende scherpte bij de 
spaarzame kansen. Het betekende zelfs dat we brutaal gewoon de voorsprong namen (2-3). 
ONDO scoorde daarna nog wel een paar keer voor de rust, maar de 5-3 ruststand was (gezien het 
verschil in de rangschikking) gewoon uitstekend. In de rust kon je eigenlijk alleen maar constateren 
dat het goed ging. Dus moesten we de tweede helft gewoon hetzelfde blijven spelen. En dat 
gebeurde ook. ONDO liet wel veel kansen liggen, maar dit lag ook aan het feit dat jullie ALTIJD 
gewoon voldoende druk bleven geven, en elkaar ALTIJD steunden vanuit de korfzone met sturen 
en overnemen. Aanvallend werd het wel allemaal wat moeilijker en geforceerder. Uiteindelijk werd 
het 11-6. Wel verloren. Maar het is een verlies met opgeheven hoofd en een trots gevoel. En zo 
zagen jullie er ook uit na de wedstrijd! Bart Moekestorm bedankt voor het reserve zitten en de 
leuke invalbeurt. A2 bedankt voor deze leuke wedstrijd. Een trotse coach Wim  
 
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Gisteren de laatste wedstrijden van het veld voor de BCD. Als de B2 zou winnen zou het nog een gedeelde 
tweede plek in de poule kunnen halen. Het lukte echter helaas niet....5-5 (zie verslag). Toch goed gedaan 
dames de laatste weken. Na een slechte start van het seizoen toch de punten nog binnen gehaald.  De D2 
verloor met 2-10 tegen de koploper. In de zaal spelen jullie een klasse lager dus dan zal het ongetwijfeld 
beter gaan! 
 
De komende twee weken hebben jullie vrij op de zaterdag. Zaterdag 31 oktober speelt iedereen een 
oefenwedstrijd. Ik zal alvast hierbij het overzicht plaatsen. 
 
We trainen in de herfstvakantie nog buiten. Na de herfstvakantie gaan we pas de zaal in om te trainen. De 
trainingstijden komen nog op de site te staan. (Redactie: zie technische zaken). 
 
Trudy 06-36157924 
aspiranten@odomaasland.nl 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Wedstrijdprogramma 
zaterdag 31 oktober 

   

     

ODO0803 ODO B1 - KCC/Delta Logistiek B3 Aanvang 18:30 

Coach Joyce G Aanwezig 17:45 

     

ODO0804 ODO B2 - KCC/Delta Logistiek B4 Aanvang 17:30 

Coach Lotte D Aanwezig 16:45 

     

ODO0805 ODO C1 - ONDO (G) C2/C3 Aanvang 16:30 

Coach Bart V, Diana Aanwezig 15:45 

     

ODO0806 ODO C2 - KCC/Delta Logistiek C3 Aanvang 15:30 

Coach Jacco, Max Aanwezig 15:00 

     

ODO0807 ODO D1 - KCC/Delta Logistiek D2 Aanvang 14:30 

Coach Rick V, Cynthia Aanwezig 14:00 

     

ODO0808 ODO D2 - ONDO (G) D2/D3 Aanvang 13:30 

Coach Daan van W Aanwezig 13:00 

     

ODO0809 ODO D3 - KCC/Delta Logistiek D4 Aanvang 12:30 

Coach Martijn M, Nathan V Aanwezig 12:00 

 
 

ODO B2 - DES (D) B2 

Laatste wedstrijd van het eerste veldseizoen alweer, tegen DES. Vorige week moesten we ook 
tegen DES, toen hadden we de winst mooi meegenomen met 4-9. Dus we hadden er allemaal 
weer vertrouwen in. Scherp beginnen, daar zijn we nog niet zo goed in dus het stond al snel 0-1. 
Maar daarna hadden we een doorloop gescoord. Waarna het weer 1-2, 1-3 tegen werd, beide 
waren schoten. Toen kwam Jaline die een doorloop scoorde, en daarna gelijk een schot scoorde. 
Met 3-3 gingen we de rust in. Na de rust stond het al vrij snel weer 3-4 waar de 3-5 al snel op 
volgde. Wij scoorden al snel weer een schot, toen stond het 4-5. Als laatst scoorde we nog 
strafworp, wat er toe leidde dat de eindstand 5-5 geworden is. Goed gedaan met z’n allen. Liza en 
Gysa weer bedankt voor het invallen ! En in de zaal gaan we weer verder met deze leuke stukjes 
schrijven, aan jou de beurt Suzan V ! Groetjesss Daniëllee   
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/


 Praatpaal jaargang 26 15 12-10-2015 

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) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*FILMNACHT VOOR B&C* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*FILMNACHT VOOR B&C* 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
WEDSTRIJDSECRETARIS PUPILLEN E EN F 
 
As zaterdag kan de E1 nog gedeeld kampioen worden maar dan zullen ze moeten winnen van Lynx. 
Heel veel succes zaterdag 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
 

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.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Alle kinderen van de KK, F, E, en D teams opgelet!  

De gezellige herfstactiviteit komt er weer aan! Op vrijdag 24 oktober staat hij weer voor de 
deur: de pupillenmiddag! 
 
Alvast in het kort: 
 
Wie: alle kinderen van de KK, F, E, en D teams  
Wat: pupillenmiddag (een schild verven met je team om ODO aan 
te moedigen in de zaal en een héél leuk spel spelen: welk spel 
dat is, blijft nog een verrassing!) 
Waar: Kantine ‘de Punt’ (veld) 
Wanneer: Vrijdag 23 oktober 2015, in de herfstvakantie 
Hoelaat: van 13:30 uur tot ongeveer 16:00 uur 
Opgeven: je hoeft jezelf niet op te geven, maar je moet je afmelden wanneer je niet komt! Dit 
kan door een mailtje te sturen naar ac@odomaasland.nl  
 
Dus zet het alvast in je agenda en hopelijk zien we jullie op vrijdag 23 oktober! Misschien kun je 
wel alvast een leuke slogan met je team verzinnen voor op het bord?! 
 
Voor vragen kun je terecht bij Maaike (0647016231) of je kunt even mailen naar de AC.  
 
Wij hebben er zin in! Jij ook? 
 
Groetjes,  
De AC 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 
Deze week geen nieuws. 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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http://www.bvb-substrates.nl

