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 VAN HET BESTUUR 
 
Rustig thuiskomen? 
 
Ongeveer 2 jaar geleden werd ik in een hostel in New Zealand middennacht door de pers gebeld want ik van 
het Trommelincident vond. Amper wakker mompelde ik dat ik geen idee had waar het over ging en dat ze 
contact op moesten nemen met bestuurslid Margreet Hanemaaijer, die mij tijdens mijn vakantie verving. En 
dat heeft het bestuur destijds zo goed opgepakt, dat ik voor mijn vakantie van de overgelopen drie weken 
natuurlijk weer een vervanger aanstelde: Christine. In de momenten dat ik meer wifi had dan wilde beesten 
kon zien (het tegenovergestelde was vaak ook waar Peru en Ecuador) zag ik mooie verhalen over een lange 
voorbereiding op het zaalseizoen. Een mooie halve finale plaats van ODO 1 in de Haagse Korfbaldagen als 
hoogtepunt. 
 
Het was dus een rustige vakantie (althans in ODO termen), met dank aan degenen die mijn ODO taken 
waarnamen. Gisteren kwamen de appjes al weer, of ik de E2 en E3 wilde huldigen. Natuurlijk! Het was een 
eer tijdens de rust van ODO 1 deze teams de medailles uit te mogen reiken. Gelukkig won ODO 1 ook het 
meer spannende dan mooie duel, benieuwd of zij aanstaande dinsdag het niveau van de voorbereiding 
kunnen laten zien in de Zuid Holland Cup (Hofstede 20:30 tegen overgangsklasser Sporting Delta, mét 
schotklok!). Voorafgaand is de wedstrijd van onze D1 tegen hoofdklasser Sporting Delta D1. 
 
Helaas werd de dag ontsiert door de wedstrijd van ODO A1. Hoewel de wedstrijd begon met een mooi 
eerbetoon aan inspirator van het team Rie van Leeuwen, toonde de scheidsrechter zich verre van gelukkig 
met zijn optreden in het verhitte duel. Toen Henk een gele kaart kreeg omdat hij in het veld stond om een 
speler te troosten won bij mij het ongeloof over dit optreden het ten opzichte van de normale beschermende 
houding die ik richting scheidsrechters hoop te hebben. Hoewel ik het regelmatig oneens ben met 
scheidsrechters ben ik geneigd – scheidsrechter zijnde – hen vaak het voordeel van de twijfel te geven, gezien 
de druk, positie en dat ik gewoon niet objectief ben als ik wedstrijden van ODO kijk. Hier ging het niet zozeer 
over beslissingen, maar meer om het gedrag van de scheidsrechter jegens twee jeugdploegen dat geen die 
volgens mij geen promotie voor de korfbalsport is.  
 
Dat er achteraf met teveel mensen tegelijk verhaal gehaald is in het Sportcafé is niet handig, vooraf had de 
inschatting gemaakt kunnen worden dat de betrokken scheidsrechter hier niet in mee ging. Dit hebben 
betrokkenen ook erkend. Laten we ons gelukkig prijzen met dat ODO A1 zich in de dying seconds nog een 
verdiend punt toe-eigende met een mooie goal van Wouter, en laten we hopen dat het voor de betrokken 
spelers een wijze les is om je niet mee te laten voeren in welke vorm van rare arbitrage dan ook. Vreemde 
vogels heb je overal, maar vooral in het regenwoud van Ecuador ;) 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
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JARIGEN 
 
 
ODO feliciteert de volgende jarigen. Een gezellige verjaardag gewenst ! 
 
10 november Lianne van Popering 
  Kobus Brama 
 
11 november Vera Poot 
  Nienke Slot 
 
14 november Celine Doelman 
 
15 november Linda van Barneveldt 
  Laura Zegwaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ALGEMEEN 
 
 
 

SPONSORKLIKS 
 

De winnaar van de waardebon* van La Brasserie in Maassluis is bekend. Degene die via Sponsorkliks een 
boeking heeft gedaan via Booking.com naar Garderen mag zich melden bij de sponsorcommissie.  
 

 
*zie Facebook pagina van de SC 

 
 
 
 
 

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

Zaterdag 7 november 2015 

ODO 1 - VZOD 1 12-11 ODO B1 - Velocitas B1 3-6 ODO E2 - Achilles (Hg) E2 3-4 

ODO 2 - Achilles (Hg) 2 12-19 ODO B2 - Dijkvogels B3 3-8 ODO E3 - Weidevogels E1 ? 

ODO 3 - DES (D) 3 8-11 Refleks C2 - ODO C1 2-2 Weidevogels E3 - ODO E4 6-3 

Avanti (P) 6 - ODO 4 12-13 Madjoe C2 - ODO C2 5-6 ODO E5 - TOP/Quoratio E4 2-11 

ODO 6 - Tempo 9 ? ODO D1 - ONDO (G) D2 4-4 Dijkvogels F1 - ODO F1 7-11 

ODO A1 - Avanti (P) A2 9-9 ONDO (G) D4 - ODO D3 6-4 
ODO F2 - Fortuna/Delta 
Logistiek F6 

16-3 

Dijkvogels A2 - ODO A2 12-4 ODO E1 - Valto E3 
 

ODO F3 - Fortuna/Delta 
Logistiek F5 

5-7 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Trainingen dinsdag 10 november 
Ook aanstaande dinsdagen zijn er wijzigingen in het trainingsschema noodzakelijk om ruimte te maken voor 
een aantal wedstrijden. Geprobeerd is de impact op trainingen zo klein mogelijk te laten zijn. Dank voor de 
flexibiliteit in deze. 
 
Dinsdag 10 november 
Alleen de wijzigingen ten opzichte van het trainingsschema.  
 
Hofstede 
18:30 B1+B2 
19:30 ODO D1 – Sporting Delta D1 (ZH cup) 
20:30 ODO 1  – Sporting Delta 1 (ZH cup) 
 
Lentiz Hal 
17:30 C1+C2 
18:30 D2, D3 en E1+E2 
20:45 2+3+5+6 
 
Trainingsschema > www.odomaasland.nl > korfbal > trainingsschema. 
 
André  0614224224 andre.buitelaar@gmail.com 

http://www.odomaasland.nl/
tel:0614224224
mailto:andre.buitelaar@gmail.com
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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ZAALWACHT 
 

 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 46    

dinsdag 10 november    

zaterdag 14 november 10:30 - 12:30  ! Jacco Moerman !   

 12:30 - 14:30  ! Thom van Waardenburg !   

 14:30 - 16:30  ! Jeroen de Vos !   

 16:30 - 19:00  ! Olaf Passchier !  Opruimen ODO 4 

 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijden in de zaal. Dinsdag 10 november wordt er voor de 
ZuidHolland Cup gespeeld in de Hofstede door 1 en de D1. As zaterdag spelen weer bijna alle teams en staan 
diverse mensen bij andere teams om in te vallen. Zelf ben ik een weekend weg dus als je je wil afmelden voor 
vrijdag via de mail en vanaf vrijdag bij Thijs  06-44428051. 
 
Heel veel succes 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/plunje/event_new.php?datum=2015-11-10&database=velddienst
http://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2015-11-14&database=velddienst
http://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=velddienst&id=1607
http://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=velddienst&id=1608
http://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=velddienst&id=1609
http://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=velddienst&id=1610
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Wedstrijdprogramma dinsdag 10 november 

  

22041 ODO 1 - Sporting Delta 1 Aanvang 20:30  

Coach Patrick B Aanwezig 19:30 

Heren Mark Z, Michiel M, Thijs R, Willem 

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

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 november 

  

12575 ZKC '31 1 - ODO 1 Aanvang 18:40  

Coach Patrick B Vertrek 16:30 

Heren Mark Z, Michiel M, Thijs R, Willem Chauffeurs Mark Z, Thijs R, Willem 

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

 
Drielsewetering 84, 1509KR Zaandam 

  

14972 ZKC '31 2 - ODO 2 Aanvang 17:25  

Coach Paul Vertrek 15:20 

Heren Jannes, Martijn M, Martijn V, Rick V, Sven L, Thom W Chauffeurs Sven L, Diana, Maaike G 

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije De Tref  

 
Drielsewetering 84, 1509KR Zaandam 

  

15870 ONDO (G) 3 - ODO 3 Aanvang 21:10  

Coach Patrick Z Vertrek 20:05 

Heren Bram V, Jaap V, Kees P, Marijn H, Tim P Chauffeurs Jaap V, Bram V, Ramona D 

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

Reserves Barbara, Bart S Spinel 4, s-Gravenzande 

Afwezig Anton, Karin 

  

17065 ODO 4 - DES (D) 5 Aanvang 17:40  

Heren Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Simon, Wilco Aanwezig 16:40 

Dames Barbara, Joyce G, Karin, Lianne P, Pien M 

Afwezig Marlize, Jakomijn, Claudia 

  

4859 ODO 5 - Avanti (P) 8 Aanvang 16:25  

Heren Bart V, Bart B, Bram L, Jacco, Jeroen V, Jeroen U Aanwezig 15:35 

Dames Coriene, Laura N, Lieke, Margot W, Willianne Scheidsrechter Wouter L 

Afwezig Bianca, Laura Z, Margot V, Marjanneke, Amber B, Michelle, Saskia 

  

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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18523 ONDO (G) A1 - ODO A1 Aanvang 17:30  

Coach Henk G, André P Vertrek 16:10 

Heren Daan van W, Lennart M, Niek, Wouter G Chauffeurs 
Lotte V, Thom S, Daan van W, 
Daphne W 

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

Reserves Nathan V, Noortje Spinel 4, s-Gravenzande 

Afwezig Thom S 

  

5523 ODO A2 - Refleks A3 Aanvang 15:05  

Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 14:05 

Heren Bart T, Nathan V, Sem K Scheidsrechter Wilco 

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

  

 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO 1 - VZOD 1 (12-11) 

ODO 1 - VZOD 1 12-11 Na een leuke en vooral goede voorbereiding op het zaalseizoen, stond vandaag de 
eerste competitie wedstrijd op het programma. VZOD was de tegenstander vanavond, een ploeg die vorig jaar 
2 keer kampioen is geworden in de 3e klasse. Na de wedstrijd van ODO 2, die helaas verloren werd, 
begonnen we met een minuut stilte voor onze trouwe supporter Rie van Leeuwen. Hierna kon de wedstrijd 
beginnen. We begonnen goed en kwamen al snel 2-0 voor door doelpunten van Sanne R en Martijn. Snel 
scoorde VZOD ook, waarna Thijs de 3-1 maakte. Helaas speelde we niet hoe afgesproken was. VZOD vond 
daardoor 3 keer op rij de korf en zo stonden we 3-4 achter. Door een vrije bal van Sanne A kwamen we weer 
gelijk. Daarna scoorde VZOD nog eenmaal en voor rust maakte Iris de stand weer gelijk. Met 5-5 op het 
scorebord zochten we de kleedkamer op. De rust heeft ons goed gedaan en we begonnen de tweede helft 
scherp. Er stond al snel een 9-5 voorsprong op het scorebord door doelpunten van Sanne A, Lotte en Willem. 
Nu was het zaak om de voorsprong te behouden en verder uit te bouwen. Helaas lukte dit niet. We stonden 
allemaal goed te verdedigen, maar VZOD wist toch wat afstandsschoten te scoren. Zo kwamen ze snel terug 
naar 10-9. Gelukkig waren daar Lotte en Willem die zorgde voor de 11 en 12-9. VZOD gaf zich echter nog niet 
gewonnen en kwam nog terug tot 12-11. Gelukkig floot de scheidsrechter af, en bleven de 2 punten in 
Maasland. Volgende keer zal ODO een beter spel moeten laten zien en vooral de kansen af moeten maken 
willen we winnen van ZKC. Maar eerst spelen we as dinsdag om 20:30 uur tegen Sporting Delta voor de Zuid-
Holland Cup in de Hofstede. Publiek is dan natuurlijk ook weer van harte welkom! Groeten Chiel  
 
 
 

http://www.nexans.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Avanti (P) 6 - ODO 4 12-13 

Na weken van intensieve voorbereidingen mocht het krassche knarren team dan eindelijk weer de 
spreekwoordelijke wei in voor een officiÃ«le zaalwedstrijd. Na gezamenlijk Snapapp uitgezwaaid te hebben 
(weer eens een weekendje weg). Gelukkig is de zaal weer begonnen want meer tijd om meerdere activiteiten 
te ontplooien, je zult je maar vervelen op zo'n zaterdag. In de naar de middag uitgesmeerde ochtenduren wat 
jeugdwedstrijden bekijken, coachen, middag tukje doen in de zuurstoftent, naar je oudste dochter kijken en 
uiteindelijk belanden in iets wat een aflevering van Flikken Maastricht niet zou misstaan, een draak van een 
wedstrijd van #1 aanschouwen tot vlak na rust, en nog ff medailles cashen voor een kampioenschapje met je 
kids mag je eindelijk rond de klok van 20u op pad naar Pijnacker om daar om 21u een herfstwedstrijd te 
spelen. Gelukkig waren de bevallige dames J.v.B. te M. en L.v.P. te M. bereid om de krassche knarren te 
begeleiden/terzijde te staan. J.d.M. te HV. was deze keer verplicht met onze auto's meegereden om te 
waarborgen dat hij in dezelfde hal zou aankomen. In het Pijnackerse aangekomen bleek al snel dat de 
aanvangstijd verschoven zou worden naar ca. 21.20u het moment waarop bij sommigen van ons team wel 
eens het licht al uit gaat. Enfin. De wedstrijd was eindelijk daar en de kans voor #4 om de indrukwekkende 
cijfers uit de statistieken van de Sportlink app (35% zeges gerekend vanaf 2007) te doen stijgen. Oh ja, DWF. 
Wat zegt U, wat betekent dat? DWF staat voor Digitaal Wedstrijd Formulier. Al bijna de gehele week was de 
groepsapp van #4 bezaaid met FAQ over dit nieuwe fenomeen. Ommers, de bond wil dat wij digitaal gaan. En 
onze voorzitter had toch wel een streng advies aan de leden uitgevaardigd om die Sportlink app toch snel te 
downloaden. Om enig afstand te nemen van zijn orders aan de leden, besteeg hij onder meer mount 
Pickachu. Aldus. Heb je ooit al eens weemoedig gerefereerd aan het spelen op echt gras, het opsnuiven 
etcetera, is er weer een nieuwe poging om de romantiek van het korfballen in andere banen te leiden. Ik heb 
de grootste! Wat zegt U? Waar heb je het nu over? Was het papieren wedstrijdformulier altijd wel het unieke 
moment waarop de coaches, aanvoerders EN scheids gebroederlijk bijeen zaten onder het genot van een 
drankje om bij te praten (of zoiets)....staan nu een paar volwassen kerels in een cirkeltje bijeen in de sporthal 
te turen naar hun dure beeldscherm(pje) om het digitale formulier te completeren en af te signen. Hoe affreus. 
Maar ja, het zal wel een hoop papierwerk schelen. We zullen met de tijd meegaan! De wedstrijd. Oh ja. Na 
een spetterende opening 0-1 een leuke pot waar het scoreverloop in den beginne heen en weer schoot van 
bijvoorbeeld 3-2 naar 3-5 en ruststand 5-6. Het algehele gevoel was prima, het idee om voor het eerst sedert 
lange tijd punten weg te kunnen slepen uit Pijnacker was prominent aanwezig en onder het genot van de 
PBPP's (ik zeg het nog 1 keer....PienenBarsPitloze Peulvruchten) werd het strijdplan voor de 2e helft 
ontvouwd. J.de M. te HV. bleef onverminderd op de bank als scorebord journalist. Via 5-7 en 6-9 werd 
voorzichtig naar een nakende overwinning toegewerkt. Via 9-11 en 9-12 werd het zomaar 10-12, 11-12 en 
zelfs 12-12. Sommigen noemen het een Haagsch Kwartiertje, wij noemen het laten bungelen aan een stiekje 
(Westlans voor elastiek) en de opponenten het gevoel geven dat er nog iets te halen valt. ER VALT NIKS TE 
HALEN....Met een perfect getimed schot (hoor ik daar 'niet schieten') van J.v.B. te M zeer vlak voor tijd werden 
de 2 punten uiteraard volledig terecht naar ons toegehaald. Althans trots wordt natuurlijk direct een screenshot 
van de stand in onze klasse gemaakt, je staat ommers niet vaak op de (gedeelde) 1e plaats....Bij terugkomst 
rond middernacht in de Hofstede nam een deel van #4 deel aan het zangfestijn, waarbij zelfs Sjee Renee nog 
te horen was met een uptempo lied. en werd het toch weer gezellig en wat later. Wonderlijke dag...... Rob van 
der Hak  
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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ODO A1 - Avanti (P) A2 (9-9) 

Zaterdag 7 november stond de eerste zaalcompetitiewedstrijd op het programma, met Avanti A2 als 
tegenstander. We hadden dinsdag en donderdag twee goeie trainingen gehad. Lennart sloot zich donderdag 
weer bij de groep aan nadat hij een tijdje ziek was geweest. Thom komt ook weer terug na zijn 
sleutelbeenbreuk en heeft donderdag weer zijn eerste meters gemaakt. Henk en AndrÃ© vijzelden vooraf aan 
de wedstrijd onze scherpte op door nog het een en ander te bespreken. Vooraf aan de wedstrijd werd een 
minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevrouw van Leeuwen. Zo begonnen we de wedstrijd super 
scherp met in de eerste tien seconden al een doelpunt. We waren super scherp en super fanatiek. Dit werkte 
alleen niet altijd in ons voordeel, want we kregen veel overtredingen tegen. Het spel van ODO was wel beter 
dan dat van Avanti, maar het lukte maar niet om dit door te drukken in de score. Het lukte Avanti om heel 
eenvoudig bij te blijven na eenvoudig uitgespeelde aanvallen. Wij gingen steeds meer tegen onszelf korfballen 
en steeds meer proberen te forceren. De ruststand was 6-5. In de rust voorzag Henk ons van de nodige 
mandarijnen en tips. Zo moesten we ons meer richten op het korfballen en minder op andere zaken. We 
moesten onze aanvallen langer en zorgvuldiger uitspelen. Meer uit de drie-Ã©Ã©n bijvoorbeeld. Zo begon de 
tweede helft vol goede moed, maar al gauw werd duidelijk dat de wedstrijd een loodzwaar slot zou gaan 
krijgen. We wisten nog wel een gat te slaan, maar dat werd al redelijk snel gedicht door Avanti. De verdediging 
hield het nog heel lang dicht maar moest uiteindelijk toch zwichten voor de geduldig uitgespeelde Avanti-
aanvallen. Avanti wist te scoren en dit kwam ons heel zwaar te liggen. Beide teams hadden in de laatste 15 
minuten vervolgens moeite om te scoren, maar uiteindelijk was Avanti met een afstandsschot trefzeker en 
kwamen langszij 7-7. In de moeilijk spannende slotfase die volgde kwam Avanti op voorsprong, waarna wij de 
8-8 scoorden. In de laatste paar minuten wist Avanti zelfs nog een keer op voorsprong te komen, waardoor de 
toch al moeilijk verlopen wedstrijd een wel heel zwart einde leek te krijgen. Maar met het nodige 
doorzettingsvermogen van het team gooide Wouter er alsnog een balletje van afstand in en eindigde de 
wedstrijd met een score van 9-9. Dit zou wel eens een heel nuttige wedstrijd kunnen worden achteraf. We 
hebben namelijk echt als team nog een punt uit het vuur gesleept. We hebben voor elkaar meters gelopen en 
elkaar bijgestaan als het ons lastig werd gemaakt, ten onrechte of niet. De wedstrijd leek aanvankelijk een 
eitje te worden na dat snelle openingsdoelpunt, maar tweede helft gaat het nog helemaal mis, ook al hadden 
we hier misschien weinig invloed op. Toch is het nog super belangrijk dat we alsnog dat punt hebben gepakt. 
Het had namelijk ook anders kunnen aflopen, dat we nu met lege handen stonden. Beter een half ei dan een 
lege dop. Maar er komen nog zat wedstrijden aan. Kijken dus hoe ons team het gaat doen. Voor het eerst 
sinds jaren zonder mevrouw van Leeuwen, maar met ondertussen flink wat ervaring en bakken vol motivatie. 
Moet lukken, toch? 
 
 
 
 
 
 
 

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


 Praatpaal jaargang 26 11 08-11-2015 

 

 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
De eerste competitiewedstrijden zijn weer gespeeld afgelopen zaterdag. 
 
De B1 en B2 verloren hun wedstrijd helaas met resp. 3-6, 3-8. De C1 speelde gelukkig nog gelijk na een 
onfortuinlijke wedstrijd. Zoveel kansen die er niet in gingen en ook nog een afgekeurde goal waarvan wij niet 
hebben kunnen zien wat er niet goed aan was....na een achterstand van 2-0 toch nog 2-2. De C2 won van 
Madjoe, heel goed gedaan! De D1 speelde ook gelijk en de D3 verloor met 6-4 tegen Ondo. 
 
Invallers weer bedankt.  
 
ODO 1 speelt dinsdagavond om de ZH cup en de D1 speelt een wedstrijd ervoor tegen Sporting Delta. Dus 
als jullie zin hebben om te komen kijken en aan te moedigen :-). De C1 en D3 zijn vrij zaterdag maar er is wel 
een invaller voor B1 nodig. Kijk dus even of je erbij staat. 
 
Bijgaand het schema voor zaterdag.  
 
Groeten, 
Trudy 06-36157924 aspiranten@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma 
dinsdag 10 november 

   

     

ODO0822 ODO D1 - Sporting 
Delta D1 

Aanvang 19:30 

Coach Rick V, Cynthia Aanwezig 19:00 

Heren Cas, Jordi, Kevin, Toine   

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

  

    

     

Wedstrijdprogramma 
zaterdag 14 november 

   

     

6248 Phoenix B1 - ODO B1 Aanvang 11:50 

Coach Joyce G Vertrek 10:30 

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

Chauffeurs Bart M, Kim 
B, Jim 

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

Oosterpoort Zoetermeer  

Reserves Jet Zanzibarplein 20,  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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Zoetermeer 

  Let op: reserveshirts 
nodig 

 

    

     

6580 Avanti (P) B4 - ODO B2 Aanvang 10:30 

Coach Lotte D Vertrek 09:15 

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

Chauffeurs Jaline, Fleur 
K, Suzanne 
K 

Afwezig Jolijn, Linette Emerald Delfgauw  

  Florijnstraat 1, 2645HH 
Delfgauw 

 

     

7042 ODO C2 - SEV (L) C1 Aanvang 11:00 

Coach Jacco, Max Aanwezig 10:30 

Heren Jelle L, Stef, Thijs M, 
Tjerk 

Scheidsrechter Bram V 

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

  

Afwezig Nicolette   

    

     

8092 Tempo D2 - ODO D1 Aanvang 15:00 

Coach Rick V, Cynthia Vertrek 13:50 

Heren Cas, Jordi, Kevin, Toine Chauffeurs Sam Z, 
Toine, 
Fenne 

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

Limeshallen, Alphen ad 
Rijn 

 

  Kees Mustersstraat 4, 
2406 LK Alphen ad Rijn 

 

     

     

7918 ODO D2 - Avanti (P) D3 Aanvang 12:00 

Coach Daan van W Aanwezig 11:30 

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

Scheidsrechter Jarno 

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

Refleks C2 - ODO C1 (2-2) 

De eerste zaal competitie wedstrijd is tegen Refleks. We begonnen goed de eerste helft we hadden veel 
kansen maar ze gingen er niet in. Refleks schoot ook veel en bij hun ging er wel één in. Zo stonden ze 1-0 
voor. In de tweede helft scoorde refleks nog een keer dus 2-0 voor refleks. Toen kwam Ruth en Twan met hun 
mooie schoten, maar ze gingen er niet in. In de laatste 10 minuten schoot Ruth er nog 2 in. Met deze twee 
mooie schoten kwamen we toch nog terug tot 2-2. groetjes Marieke. Femke mag de volgende verslag doen.  
 

PUPILLEN E &  F 
 
Afgelopen zaterdag de eerste zaalwedstrijden weer gespeeld sommige teams hebben gewonnen en sommige 
helaas verloren of gelijk gespeeld. De E1 , E2 en E3 zijn afgelopen zaterdag nog gehuldigd voor hun 
kampioenschap op het veld. Zaterdag staat er een aantal kinderen op die moeten invallen bij een ander team. 
As weekend ben ik een weekend weg als je niet kan spelen afmelden via de mail en vanaf vrijdag bellen naar 
Rob van der Hak 0613717049 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 november 

  

11383 HKV/Ons Eibernest E1 - ODO E1 Aanvang 10:15  

Coach Lennart M, Daphne W Vertrek 09:15 

Dames Bente, Dana V, Iris P, Iris B, Madeleine, Tess van de B HKV/Ons Eibernesthal  

 
Steenwijklaan 16, Den Haag 

  

mailto:Pupillen@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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10086 ODO E2 - Weidevogels E2 Aanvang 14:00  

Coach Claire, Nikki H Aanwezig 13:30 

Heren Joa, Kobus, Seth Scheidsrechter Bart S 

Dames Annemijn, Kim M, Milou K 

  

11012 ODO E4 - Excelsior (D) E5 Aanvang 14:00  

Coach Jakomijn, Bart T Aanwezig 13:30 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Celine 

Dames Abigail, Marjolijn, Sofie 

  

9691 KVS/Maritiem E4 - ODO E5 Aanvang 10:00  

Heren Sam S, Tim D Vertrek 08:55 

Dames Aimee, Dominique B, Eva Chauffeurs Tim D, Eva 

 
De Blinkerd Scheveningen  

 
Seinpoststraat 150, Scheveningen 

  

9089 ODO F1 - Achilles (Hg) F2 Aanvang 13:00  

Coach Thom W, Thom S Aanwezig 12:30 

Dames Birke, Jente de K, Lynn, Ruth P Scheidsrechter Koen M 

Reserves Dana E 

Opmerking DE WEDSTRIJD KAN MISSCHIEN NOG VERZET WORDEN 

  

9274 ONDO (G) F5 - ODO F2 Aanvang 09:00  

Coach Koen M, Jenny Vertrek 08:20 

Dames Demi B, Nikki S, Nina V, Tess B Chauffeurs Tess B, Demi B 

Afwezig Tim B, Pascale De Hoekstee  

 
Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

8658 KVS/Maritiem F3 - ODO F3 Aanvang 10:00  

Coach Iris R, Celine Vertrek 09:05 

Heren Tim C Chauffeurs Tim C, Noor 

Dames Jente de K, Nienke S, Noor, Pien G De Blinkerd Scheveningen  

Afwezig Duncan Seinpoststraat 150, Scheveningen 

  

 

 
 
 

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

ODO E3 - Valto E3 5-5 

Vandaag dan de 1e wedstrijd in een hogere klasse. We waren erg benieuwd naar de sterkte van de 
tegenstanders en hoe jullie daar mee omgaan... Gelukkig was Valto een ploeg op dezelfde sterkte als jullie! In 
een leuke, spannende wedstrijd lieten jullie zien wat jullie kunnen...de 1e 10 minuten was het duidelijk nog 
wennen maar daarna speelden jullie gewoon hartstikke leuk! Na een achterstand van 1-3 naar een voorsprong 
van 5-4 ...en in de allerlaatste secondes nog een tegendoelpunt. Maar een gelijkspel was wel terecht over de 
hele wedstrijd. Gelukkig kon Nina er gewoon bij zijn! 's-Avonds dan eindelijk de langverwachte medaille 
uitreiking in de rust van de wedstrijd van Odo 1! Voor een bomvolle Hofstede mochten jullie en de E2 de 
medailles in ontvangst nemen voor het behaalde kampioenschap op het veld. Tot woensdag weer! Rob en Isa  

Weidevogels E3 - ODO E4 (6-3) 

Weer de eerste wedstrijd in de zaal afgelopen zaterdag. Rob was er ook bij vandaag als "hulp"-coach :-) Voor 
de wedstrijd hebben we gesproken over hoe belangrijk het is om geconcentreerd de wedstrijd in te gaan en je 
niet te laten afleiden door andere zaken. Daarbij hebben we afgesproken dat de spelers die reserve staan 
blijven kijken en niet wat anders gaan doen en vervolgens kwijt zijn als er 10 minuten zijn gespeeld. 
Geconcentreerd beginnen blijft moeilijk, dus we kwamen wel snel 2-0 achter, maar daarna pakten jullie het 
prima op! Er werd beter gegooid, beter gevangen, beter vrijgelopen. Alles ging beter dan de laatste 
wedstrijden. En zelfs 3 gescoord!!!! Helemaal geweldig! We zijn ontzettend trots op jullie! Deze week weer 
lekker, maar wel geconcentreerd (!) trainen en deze stijgende lijn vasthouden! groetjes Rob en Jakomijn  

ODO E5 - TOP/Quoratio E4 (2-11) 

Jeetje wat hebben jullie hard gewerkt! Tim had de zweetdruppels op zijn voorhoofd staan! De tegenstander 
was helaas een stuk groter dan ons en dat was erg lastig. Met lange tegenstanders moet je altijd heel goed 
uitstappen bij gooien om langs de armen van de tegenstander te gooien. Dat valt niet altijd mee. Top wist al 
hoe je doorloopballen moest nemen in de wedstrijd, dat maakte het extra lastig. Maar daar leren jullie wel van. 
en dat zag je al meteen in deze wedstrijd. Altijd tussen je tegenstander en de korf blijven en de doorloopbal 
verdedigen door laag te blijven en achteruit te lopen! Dat is allemaal best moeilijk om aan alles te moeten 
denken, maar toch dat al best aardig! En ook nog 2 doelpunten gescoord, dus dat was helemaal leuk! Tot 
woensdag, gaan we weer trainen! groetjes Jakomijn 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er trainen in de sporthal de Hofstede van 13.00 uur tot 14.00 uur 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl

