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 VAN HET BESTUUR 
 
Rie van Leeuwen overleden 
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het bericht dat maandag 12 oktober op 89-jarige 
leeftijd ODO-lid en oud-international Rie van Leeuwen is overleden. Hoewel de gezondheid van deze 
fanatieke supporter sterk achteruit ging heeft zij de afgelopen weken nog regelmatig wedstrijden kunnen 
bezoeken, waarvan zij nog zichtbaar genoot. ODO A1 was haar zeer dierbaar en in de afgelopen periode 
was er vanuit A1 een warm medeleven met Rie. 
Onze steunbetuiging gaat uit naar haar dochter Loes van Leeuwen, haar schoonzoon Gerard van Santen 
en de overige familie. Voor ODO is dit een groot verlies, we wensen iedereen kracht en sterkte toe met het 
dragen van dit verlies. 
Details over de condoleance en crematieplechtigheid zijn opgenomen in bijgevoegde rouwkaart. 
 
Namens het bestuur, Jaap van Vliet 
 

 
 
 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
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Rob en Claudia krijgen de “Uitschieter”; verslag van de ALV 
Zo’n 30 aanwezigen vanavond woonden de Algemene Ledenvergadering bij van ODO. De voorzitter begon 
met de mededeling dat het een lastig jaar voor ODO was geweest, gedoe rond Lennart, degradatie ODO 1, 
het toch niet doorgaan met Dirk en het grootst mogelijke verlies voor ODO maar vooral voor de familie 
Vermeer: het overlijden van Arne. Natuurlijk waren er ook een hoop positieve dingen te bespeuren, het 65 
jarig jubileum van de vereniging in combinatie met het 25 jarig hoofdsponsorschap van BVB Substrates, het 
kamp met de hele vereniging en het groeiende aantal jeugdleden  in de jongste categorie. 
Na het vaststellen van de notulen van de ALV van vorig jaar en het jaarverslag stond het eerste 
bespreekpunt op de agenda. Het bestuur signaleert dat het moeilijker wordt om trainers en coaches 
kwantitatief en kwalitatief zo in te vullen als zij voor ogen heeft. De vergadering deelde deze constatering en 
zag ook dat velen, vaak na vele jaren  trouw een ploegje op sleeptouw, hier niet meer toe bereid zijn. 
Terecht werd opgemerkt dat sommigen best een valide reden kunnen hebben hiervoor. Maar de participatie 
uit de selectie (+- 50%) wordt als te laag gezien. Zeker omdat het verenigingsmodel, met investeringen in 
betaalde trainers voor de selectie, er op berekend is dat deze know-how doorgegeven wordt aan de jeugd. 
Kees van der Vaart wees er op dat deze signalering een gevolg is van een mentaliteitsverandering richting 
onverschilligheid. Rotzooi laten slingeren, te laat komen voor vrijwilligerstaken. De voorzitter gaf aan hij het 
beeld herkend, maar dat hij het moeilijk vind daar actief verandering in aan te brengen. De suggestie om 
ouders van jeugdleden meer te betrekken bij niet-korfbaltechnische taken zoals bardiensten wordt omarmd. 
Olaf Passchier gaf aan dat hij als ouder bij de hockey voor vele taken simpelweg ingeroosterd wordt. Van 
zo’n verplichting is bij ODO nog geen sprake, maar het bestuur zal nog explicieter moeten aangeven dat dit 
de begeleiding van hun kinderen een boost kan geven doordat leden met korfbalkennis zich meer kunnen 
richten op het trainen/coachen van een team in plaats van bijvoorbeeld ingezet worden als bardienst. 
Een luchtiger onderwerp was de discussie rondom het uitbreiden van het sportaanbod bij ODO. Met name 
jeu de boules en beachkorfbal worden genoemd. De vergadering onderkent het belang van het verder 
benutten van de accommodatie dan de vijf maanden per jaar dat er wedstrijdkorfbal gespeeld wordt, en de 
kansen die dat biedt om andere doelgroepen aan ODO te verbinden. Vanuit de vergadering komt het 
pleidooi om de Midweek groep te laten groeien. 
Het bestuur gaat op zoek naar initiatiefnemers die handen en voeten kunnen geven aan jeu de boules bij 
ODO. De suggestie om eerst laagdrempelig een zomer te experimenteren met beachkorfbal in plaats van 
direct een definitief court aan te leggen wordt meegenomen. 
Het financiële stuk kende enige uitleg maar weinig verrassingen, behalve dat een nagekomen meevaller in 
de potgrondactie uiteindelijk een positief resultaat oplevert over 2014/2015. Verder werd het tweetal acties 
(potgrond en oud papier) als weinig ervaren, misschien tijd voor iets nieuws? 
De kascontrole-commissie bestaande uit Jacco Moerman en Wim Poot (in plaats van Lucien de Winter, die 
door het bestuur voorgedragen was als nieuwe penningmeester) stelde de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen, en dit werd met applaus voor de penningmeester bekrachtigd. Wouter van Leeuwen 
en Jacco Moerman zullen volgend jaar in de kascontrole-commissie plaats nemen. 
Na ongeveer een decennium nam Janneke van der Vaart afscheid van het bestuur als penningmeester. 
Lovende woorden waren er van de voorzitter voor haar jarenlange inzet en roemde haar nauwkeurigheid. 
De vergadering gaf zijn vertrouwen aan opvolger Lucien de Winter, en ook Bram Hanemaaijer werd 
gekozen als vertegenwoordiger van de Technische Commissie in het bestuur. Het bestuur blijft op zoek 
naar een vrijwilligerscoördinator. 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Naast bloemen voor Janneke was er applaus en presentjes voor afscheidnemende commissieleden Erik 
Passchier, Margot van Viersen en Kees van Popering. Ook afscheid nemend bestuurslid Margreet 
Hanemaaijer viel dezelfde eer te beurt. De ‘Uitschieter’ (de onderscheiding voor mensen die ondanks, of 
dankzij dat zij doorgaan met hun functie in het zonnetje gezet worden) ging geheel terecht naar Rob van der 
Hak (trainer pupillen, TC) en Claudia Vreugdenhil (wedstrijdsecretaris, oefenwedstrijden, TC). 
Tijdens de rondvraag kwamen nog de volgende zaken aan bod. 

 Hoe zit het met het overvolle tassenrek met vooral andere zaken dan tassen? De voorzitter 

antwoordt dat het bestuur in samenspraak met de stichting bezig is met een uitbreiding aan de 

keuken-zijde om meer droge opslag te creëren voor spullen die niet in de container kunnen. 

 Zijn er nog teamouders? Dit is ooit opgezet om trainers te ontlasten van niet-korfbalgerelateerde 

taken. Uit de vergadering komt het beeld dat deze ouders nooit ingezet werden voor taken en dat 

het versloft is. 

 Er staan soms overdag nog raampjes van de kleedkamers open. Kees van der Vaart antwoorde dat 

dit gewenst is ten behoeve van de ventilatie van de kleedkamers.. 

 Kan het hekwerk van het kunstgras aan de terraszijde iets lager zodat er beter over heen te kijken? 

De voorzitter neemt het mee. 

 Kunnen de kleinere veldafmetingen worden gemarkeerd op het kunstgras zodat tijdens trainingen 

eenvoudig met pionnen de afmeting te pakken valt? Ook dit wordt meegenomen. 

 Er wordt opgemerkt dat bij binnenkomst van de kantine er nog steeds huisregels hangen met onder 

de 16 geen alcohol. De voorzitter probeert zich te redden met de opmerking dat ODO zeker geen 

alcohol onder de 16 schenkt, maar dit zal wijzigen in ons beleid geen alcohol onder de 18. 

 Er wordt gevraagd of er kinderen mogen spelen in de bergruimtes van de speeltoestellen in De 

Hofstede. Antwoord is ondubbelzinnig nee, maar de voorzitter roept wel iedereen hierin op 

consequent te zijn en ook spelen met ballen in de gangen niet te tolereren.  Er wordt geopperd of er 

misschien een speelhoekje in de Hofstede kan worden gemaakt, misschien in overleg met de 

sporthalbeheerders. 

 Zijn de zaalwachtshirts nog steeds verplicht? Antwoord: ja. 

Kees van der Vaart had de nabrander dat er mogelijk een vos op het kunstgrasveld rondloopt met een 
voorkeur voor de putjes voor de paal, en het veld ook wel eens als wc beschouwd. De voorzitter kopte hem 
in en zei dat er maar snel een ODO Vossenjacht georganiseerd moest worden. Hier was toch echt een 
einde gekomen aan de vergadering; tegen tien uur bedankte de voorzitter de aanwezigen en nodigde hen 
uit voor een drankje. 
 
 
 
  

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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JARIGEN 
Namens alle ODO-ers van harte gefeliciteerd !  
 
23 oktober Sanne van Altena 
26 oktober Aimee Doesborgh 

ALGEMEEN 
 

Verdrietig zijn wij dat onze bron van inspiratie, onze supercoach, 
 

Rie van Leeuwen 
 

is overleden. 
 

Dankbaar zijn wij dat u 8 jaar lang onze trouwste supporter was.  
Wij gaan u missen langs de lijn. 

 
Claire, Daan, Daphne, Judith, Lennart,  
Loraine, Lotte D, Lotte V., Niek, Nikki,  

Thom, Wouter, Henk en Andre  
de ouders van ODO A1 

 
 
 

Trainingsschema zaal 
Volgende week beginnen de eerste trainingen in de zaal. Alleen nog voor de senioren en junioren ploegen 
die op zaterdag 24 oktober een wedstrijd hebben. Deze trainingen zijn in de Lentiz hal! Voor deze trainingen 
op dinsdag en donderdag is er een aangepast schema: 
 
Dinsdag 20 oktober 
19:15 A1, A2 
20:15 3, 5, 6 (Bram) 
21:15 1, 2 
 
Donderdag 22 oktober 
18:30 A1, A2 
19:45 1, 2 
21:00 3, 4, 5 (Frits) 
 
De andere ploegen trainen nog buiten zoals eerder vermeld. 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Week na de herfstvakantie 
Vanaf 27 oktober trainen alle ploegen volgens het bekende schema. Dit schema is te vinden op 
odomaasland.nl via korfbal > trainingsschema. Het is een .pdf bestandje. Op de donderdag heeft er een 
kleine aanpassing plaats gevonden voor de A1, Selectie 1-2 in vergelijk met het schema wat eerder in de 
Praatpaal heeft gestaan. 
 
Een plezierig zaalseizoen gewenst! 
 
Andre Buitelaar - 061422422 andre.buitelaar@gmail.com 
 

UITSLAGEN 

17-10-2015 LYNX E2 – ODO E1  2 -11  

TECHNISCHE ZAKEN 

Digitaal Wedstrijd Formulier verplicht 
Op het veld gebruiken ODO 1 t/m 4 en de de A1 nu al het digitale wedstrijd formulier(DWF). Vanaf de zaal 
is het voor deze ploegen verplicht dit te gebruiken.  
Vanaf de zaal gaan ook ODO 5 en 6 het DWF gebruiken, waarbij het verplicht is vanaf 1 december.  
De A2  gaat het gebruiken vanaf december  met een verplichting vanaf 1 januari.  
Zodra het voor ODO 5, 6 en de A2 mogelijk is het DWF te gebruiken gaan we dat ook doen. Even wennen 
voordat het verplicht wordt. 
Kortom: 

 ODO 1 t/m 4 en de A1 gebruik DWF verplich vanaf start van de zaalcompetitie  
 ODO 5 en 6 gaan DWF ook gebruiken vanaf start van de zaalcompetitie  
 ODO A2 begint zaterdag 12 december met het DWF  
 ODO B1 t/m F3 gebruiken voorlopig nog de papieren formulieren 

En  Jaap schreef het al dat het enorm fijn zou zijn als alle senioren en junioren de Sportlinked app op hun 
mobieltje (Apple, Android) hebben staan en daarmee kunnen inloggen. In de herhaling.  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?) of geen bereik, mobiel stuk. Als inloggen niet lukt zou dat kunnen dat de 
bond een verouderd e-mailadres van je heeft staan in Sportlink. Dat kan onze ledenadministratie 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. 

Bedankt!! Thijs, André 

http://odomaasland.nl/
http://www.odomaasland.nl/wp/wp-content/uploads/2015/10/2015-2016-Schema-zaal_v4.pdf
mailto:andre.buitelaar@gmail.com
http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/sportlinked/
http://www.odomaasland.nl/?page_id=448&user_email=bGVkZW5Ab2RvbWFhc2xhbmQubmw=&subject=vanaf%20ODO%20website%20pagina%20Alle%20senioren%20en%20junioren%20downloaden%20NU%20de%20Sportlinked%20App&schermnaam=ledenadministratie
http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/sportlinked/
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
Opstelling Senioren Zaal 
Ten opzichte van de teamindelingen zaal zijn er volgende wijzigingen: 
- Bart Boode toegevoegd aan ODO 5 (ipv ODO 4) .  
- Wilco Goedendorp (weer fit!) toegevoegd aan ODO 4 
 
namens de TC, Rob van der Hak 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
As donderdag begint het oefenprogramma. Kijk even of je niet toevallig reserve moet staan. 
Schrijf zo min mogelijk af. Ik ben zelf t/m donderdag weg . Graag afschrijven via de mail en voor de 
wedstrijd op donderdag bij Thijs 06-44428051. Vanaf vrijdag graag bij mij afschrijven. 
 
Heel veel plezier, groetjes! 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma vrijdag 23 oktober 

  

ODO0792 KZ Danaïden 1 - ODO 1 Aanvang 19:15  

Coach Patrick B Vertrek 17:25 

Heren Michiel M, Willem hogeveld den haag  

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

Afwezig Mark Z, Thijs R 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 24 oktober 

  

ODO0791 ALO 1 - ODO 1 Aanvang 15:50  

Coach Patrick B Vertrek 14:05 

Heren Michiel M, Willem Houtrust Sporthal  

Dames Iris R, Lotte D, Sanne R, Sanne A Laan van Poot 22, Den Haag 

Afwezig Mark Z, Thijs R Let op: reserveshirts nodig 

  
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.nexans.nl/
http://www.ntk.nl
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ODO0784 ODO 2 - Fortuna/My Collections 4 Aanvang 12:00  

Coach Paul Aanwezig 11:00 

Heren Martijn M, Martijn V, Rick V, Thom W 

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije 

Reserves Anton, Tim P 

Afwezig Sven L, Jannes 

  

ODO0785 ODO 3 - Fortuna/My Collections 5 Aanvang 13:30  

Coach Patrick Z Aanwezig 12:30 

Heren Anton, Bart S, Bram V, Jeroen U, Tim P 

Dames Jenny, Joyce G, Karin, Lianne P 

Reserves Marije 

Afwezig Marijn H, Jaap V, Kees P, Ramona D 

  

ODO0786 ODO 4 - Fortuna/My Collections 6 Aanvang 15:00  

Heren Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Wilco Aanwezig 14:00 

Dames Claudia, Jakomijn, Jenny, Pien M 

Reserves Bart V, Joyce G 

Afwezig Marlize, Barbara, Simon 

  

ODO0787 ODO 5 - Fortuna/My Collections 7 Aanvang 18:00  

Heren Bart V, Bart B, Bram L, Jacco, Jeroen V, Jeroen U Aanwezig 17:00 

Dames Bianca, Laura Z, Lieke, Michelle 

Reserves Isa , Noortje 

Afwezig Margot V, Marjanneke, Amber B, Saskia 

  

ODO0788 ODO 6 - Fortuna/My Collections 8 Aanvang 16:30  

Coach Bram V, Jeroen U Aanwezig 15:30 

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

Dames Celine, Laura N, Rianne J, Willianne 

Reserves Bodhi 

Afwezig Coriene, Britta 

  
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.lrombout.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
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ODO0793 Maassluis A1 - ODO A1 Aanvang 10:15  

Coach Henk G, Andr� P Vertrek 09:05 

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

Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk 

Reserves Margot W, Nathan V 

  

ODO0794 DES (D) A1 - ODO A1 Aanvang 11:35  

Coach Henk G, Andr� P Vertrek 10:10 

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

Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk 

Reserves Margot W, Nathan V Let op: reserveshirts nodig 

  

ODO0795 Die Haghe A1 - ODO A1 Aanvang 12:55  

Coach Henk G, Andr� P Vertrek 11:25 

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

Dames Daphne W, Judith S, Loraine, Lotte V, Nikki H Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk 

Reserves Margot W, Nathan V 

  

Wedstrijdprogramma dinsdag 27 oktober 

  

ODO0790 ODO 2 - Nieuwerkerk 3 Aanvang 19:30  

Coach Paul Aanwezig 18:30 

Heren Jannes, Martijn M, Martijn V, Rick V, Sven L, Thom W 

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.juwelierpullen.nl/


 Praatpaal jaargang 26 10 19-10-2015 

 

 

 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
Geen verder info van de wedstrijdsecretaris. 
 
Fijne vakantie ! Trudy  
 
 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ejvandermeer.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 
 

PUPILLEN E & F 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
Vanwege de herfstvakantie zijn er geen wedstrijden. Sommige teams trainen maar dat wordt dan gezegd 
door de trainers. Op zaterdag 31 oktober zijn er oefenwedstrijden voor alle teams. 
 
Hele fijne vakantie, groetjes! 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.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 

KANGOEROEKLUP 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
Tijdens de vakantie is er geen trainen. Fijne vakantie!  
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 

 

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
mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:ac@odomaasland.nl
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