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 VAN DE VOORZITTER 
 
Divers 
 
Gisteren maakte ODO 1 een misstap door in Zaandam te verliezen van ZKC. ODO 2 speelde frivool en 
boekte een mooie 14-20 overwinning. Diverse leuke verslagen van andere wedstrijden staan weer in de 
Praatpaal, waar het verslag van trotse coach Nikki van der Hak (ODO E2) opviel. E2 won met 4-2, terwijl het 
een klasse hoger speelt dan op het veld! 
 
We vernamen gisteren ook het blijde nieuws dat Jarno de Man (ODO 4) en Carmen Koopman de trotse 
ouders zijn geworden van Max. Max kwam vrijdagochtend 13 november ter wereld. We wensen hen als gezin 
alle gezondheid en goeds toe! 
 
Gelukkig was Simon bereid het fluiten van ODO D2 over te nemen van kersverse vader Jarno, en maakte 
daar dan weer een mooi wedstrijdverslag van. Verslagen vanuit dat perspectief lees je niet vaak maar wel erg 
leuk. 
 
Morgenavond vergadert het bestuur. Mocht u nog punten hebben die aan die tafel besproken moeten worden 
dan hoor ik dat graag.  
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl / 06-24272330 
 
PS. De Sint is weer in het land. Als u uw verlanglijstje schrijft, schrijf er dan ook op dat hij zijn webaankopen 
doet via Sponsorkliks? Dat kost hem niks extra en kan bij bijna alle grote webshops zoals BOL. Het levert 
ODO een mooi extra centje op ;)  
 

 
  

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.odomaasland.nl/?page_id=446
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.caiway.nl
http://www.odomaasland.nl/?page_id=446
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JARIGEN 
 
ODO feliciteert de volgende jarigen. Een gezellige verjaardag gewenst ! 
 
18 november Twan van der Meijs 
 
19 november Bart van Leeuwen 
  Jordi van Roon 
 
21 november Peter Vermolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
 

 

VELDDIENST 
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

zaterdag 21 november 08:30 - 11:00 Martijn Moerman  

 11:00 - 13:30 Iris de Raadt  

 13:30 - 16:00 Mark Zegwaard  

 16:00 - 18:30 Kees van Popering  

 18:30 - 20:00 Jannes van der Vaart Opruimen ODO 1 

 
 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Oud papier op vrijdag 4 december  
 
Vrijdag 4 december is het weer de beurt van ODO om oud papier op te halen.  
Ik start vroeg met de mededeling daarover zodat overlap met eventuele Sinterklaasviering  tijdig in beeld is 
en vervanging geregeld kan worden. 
 
Willen de volgende mensen helpen met ophalen; start 19.00 uur op de parkeerplaats bij MVV. 
 
Vaste helpers: 
Bertus van Vliet, Fred Hoekveen, Henk Goedendorp, Arjen Poot,  Sander Kester en Kees van der 
Vaart. 
 
En de “losse” helpers:  
 
Kees van Popering, Wouter van Leeuwen, Nikos van Viersen, Nathan Wielaard en Wilco Goedendorp 
 
Kun je niet helpen, dan graag zelf vervanging regelen en aan mij doorgeven.  
 
Kees van der Vaart 
Tel. 06 39482101 

UITSLAGEN 
Zaterdag 14 november 2015 
 

ZKC '31 1 - ODO 1 19-13 Phoenix B1 - ODO B1 13-8 ODO E4 - Excelsior (D) E5 6-4 

ZKC '31 2 - ODO 2 14-20 Avanti (P) B4 - ODO B2 9-7 KVS/Maritiem E4 - ODO E5 3-1 

ONDO (G) 3 - ODO 3 12-10 ODO C2 - SEV (L) C1 7-0 ODO F1 - Achilles (Hg) F2 
 

ODO 4 - DES (D) 5 n.b. Tempo D2 - ODO D1 7-5 ONDO (G) F5 - ODO F2 3-7 

ODO 5 - Avanti (P) 8 9-9 ODO D2 - Avanti (P) D3 5-2 KVS/Maritiem F3 - ODO F3 4-2 

ONDO (G) A1 - ODO A1 13-13 HKV/Ons Eibernest E1 - ODO E1 3-5 
  

ODO A2 - Refleks A3 12-12 ODO E2 - Weidevogels E2 4-2 
  

 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Geen nieuws 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Hieronder de opstellingen voor aankomende week. Claudia is weer terug van een weekendje weg, dus 
afmelden gewoon via de normale weg. 
 
Groetjes, 
Thijs Ramakers (senioren@odomaasland.nl) 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 21 november 

12597 ODO 1 - Velocitas 1 Aanvang 18:55  

Coach Patrick B Aanwezig 17:55 

Heren Mark Z, Michiel M, Thijs R, Willem 

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

15018 ODO 2 - Velocitas 2 Aanvang 17:40  

Coach Paul Aanwezig 16:40 

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

Dames Claire, Cynthia, Diana, Maaike G, Marije 

15928 ODO 3 - KVS/Maritiem 5 Aanvang 15:20  

Coach Patrick Z Aanwezig 14:20 

Heren Anton, Bram V, Kees P, Marijn H, Tim P 

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

Afwezig Jaap V 

17582 Weidevogels 3 - ODO 4 Aanvang 16:20  

Heren Hans G, Jarno, Olaf, Rob, Simon, Wilco Vertrek 15:00 

Dames Barbara, Claudia, Jakomijn, Pien M Chauffeurs Marlize, Hans G, Simon 

Reserves Coriene Rijneveen Bleiswijk  

Afwezig Marlize Rembrandtlaan 40, Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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4168 ONDO (G) 4 - ODO 5 Aanvang 18:50  

Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen U Vertrek 17:50 

Dames Bianca, Celine, Marjanneke, Willianne Westlandhal  

Reserves Vera P, Wouter L Spinel 4, s-Gravenzande 

Afwezig Laura Z, Jeroen V, Margot V, Amber B, Lieke, Bart B, Michelle, Saskia 

4712 ODO 6 - Avanti (P) 10 Aanvang 13:00  

Coach Bram V, Jeroen U Aanwezig 12:15 

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

Scheidsrechter Hans G 

Dames Celine, Coriene, Rianne J, Willianne 

Reserves Emma S 

Afwezig Britta, Laura N 

18545 ODO A1 - Excelsior (D) A1 Aanvang 16:30  

Coach Henk G, André P Aanwezig 15:30 

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

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

Reserves Margot W, Nathan V, Noortje 

5524 ODO A2 - DKC A1 Aanvang 14:10  

Coach Mark Z, Jeroen V Aanwezig 13:10 

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

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

ZKC '31 1 - ODO 1 (19-13) 

Na de eerste competitiewedstrijd tegen VZOD en de wedstrijd tegen Sporting Delta, mochten we gisteren 
aantreden tegen ZKC. Hoewel we de eerste zaalwedstrijd wel wonnen, was het goede spel van de afgelopen 
periode niet aanwezig. Aan ons de taak om dat te verbeteren. Na de leuke en vooral ook goede wedstrijd van 
het 2e, was het de beurt aan ons. We begonnen scherp aan de wedstrijd met een doelpunt van Sanne R. In 
het eerste kwartier van de wedstrijd ging het gelijk op. We zetten solide aanvallen neer wat resulteerde in 
doelpunten. Na een 5-6 voorsprong wisten we de korf niet meer te vinden en kwamen we uiteindelijk uit op 
een achterstand van 9-6 bij rust. Er zat geen lijn in ons spel, waardoor onze aanvallen erg chaotisch waren. 
Hierdoor misten we veel te veel kansen en speelden we slordig. Tijdens de wedstrijd hielden we ons veel te 
veel met de randzaken bezig waardoor we uit ons speel raakten. De tweede helft moest beter. Helaas lukte 
dit niet in de praktijk. We konden nog steeds de korf niet vinden wat resulteerde in een 14-6 achterstand. 
Door middel van twee doelpunten van Willem kwamen we wel iets dichterbij maar kleiner dan 6 werd de 
achterstand nooit meer. In de resterende minuten vonden we de korf iets makkelijker maar soepel ging het 
niet. Het laatste doelpunt van de wedstrijd werd uiteindelijk gemaakt door Diana. Dit bracht dan ook de 

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


 Praatpaal jaargang 26 7 15-11-2015 

 

 

eindstand op 19-13. Kortom, dit verlies hebben we volledig aan onszelf te danken. Volgende week moet het 
beter om te winnen. We moeten ons minder met de randzaken bezig houden en het gewoon zelf gaan doen. 
Gister een totale off day, volgende week zullen wij er weer staan. We weten dat we het kunnen, ik heb er alle 
vertrouwen in! Zaterdag blijven de punten in Maasland. Supporters bedankt. Lotte  

ZKC '31 2 - ODO 2 (14-20) 

Beste lezer, Een wedstrijd in Noord-Holland stond vandaag op de planning. De ODO-selectie mocht 
aantreden tegen ZKC'31 uit Zaandam. We wisten eigenlijk niet veel van deze ploeg, alleen dat ze net als wij 
vorige week hadden verloren. Het zou dus mooi zijn als we vandaag konden winnen. Geen afwezigen 
vandaag bij ODO, dus we konden spelen in onze 'sterkste opstelling' (niet iedereen is het met deze uitspraak 
eens, terecht overigens). Na een inspirerend praatje van Paul en het prima inschieten op muziek in Sporthal 
de Tref begon de wedstrijd. Het zou de bedoeling zijn dat de tegenstander nou eens achter ons aan moest 
lopen, in plaats van vice versa. We begonnen niet sterk helaas en de bal belandde te vaak over zijlijnen. 
Gelukkig konden we het gat van de korf wel vinden. De stand ging een tijdje gelijk op, gelukkig hield ZKC dit 
niet tot de rust vol en gingen we met twee punten voorsprong de kleedkamers in (9-11). Direct na rust vielen 
er mooie doelpunten in de juiste korf en kwamen we snel op 6 doelpunten verschil. Na enkele noodzakelijke 
wissels aan onze kant vielen er nog een paar doelpunten aan beide kanten en kwamen we uit op 14-20. 
Twintig doelpunten. Geen negen, geen twaalf, maar twintig doelpunten in het voordeel van ODO 2. Ik denk 
dat we met het team mooie sprongen maken en dat we dit vertrouwen moeten behouden en mee moeten 
nemen naar volgende week. Een thuiswedstrijd tegen Velocitas staat op het programma om 17:40 in de 
Hofstede. Over deze wedstrijd kunt u volgende week een bijzonder literair stukje lezen in de Praatpaal, 
geschreven door Cynthia. Komt allen de ODO-selectie aanmoedigen. Er wordt aangeraden om vóór de 
wedstrijd van ODO 2 te eten, na de wedstrijd van ODO 1 is dit ook nog mogelijk. Samen met uw hulp houden 
wij die vier punten in Maasland. Een fijne week toegewenst, Martijn M  
 

ONDO (G) A1 - ODO A1 (13-13)/ hoe blij de tegenstanders met ons zijn!!!!! 

Zondagochtend. Ziek ben ik er nog steeds van. Doodziek. (Wat een raar woord is dat eigenlijk). Het lukt ons 
nog steeds niet om een wedstrijd waar we de betere zijn, waar het overwicht duidelijk aanwezig is niet om te 
zetten in 2 punten. En dan ga je toch nadenken waar dat aan zou kunnen liggen. Maar eerst de wedstrijd. 
Veel publiek kwam kijken naar deze streekderby. Met een zieke Lotte en een terugkerende Thom en de A2 
reserves op de bank begonnen we sterk aan de wedstrijd. ONDO mocht dan direct 1-0 scoren, maar via 1-3 
en 2-5 werd een prima ruststand van 5-7 neergezet. ONDO scoorde vooral uit strafworpen, dus daar moesten 
we verdedigend beter mee omgaan. Ironisch genoeg was 1e doelpunt na rust en het laatste doelpunt van de 
wedstrijd een strafworp!!!!!! Maar er heerste af en toe een soort onrust in de ploeg. Hele mooie aanvallen 
werden afgewisseld met momenten die je als coach moet accepteren, maar soms onbegrijpelijk zijn. Je 
verwacht van spelers dat ze verder in hun ontwikkeling zijn, maar in het koppie gaat het vaak anders dan dat 
wij zouden willen. Psychologie, mental coaching misschien?? Ondo kwam terug op 8-8 en toen werd het 
retespannend. Bij 10-10 werden de opdrachten aanvallend wel goed uitgevoerd en bij 10-12 en 11-13 hadden 
we het veel slimmer moeten uitspelen. Maar ja, die onrust hè!!!! En zo kwam Ondo in de dying seconds nog 
langszij. Heel veel emoties na afloop van de wedstrijd en das dan ook wel weer mooi om te zien. Hoe 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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gedreven iedereen is om te willen winnen en als dat dan net niet lukt is het (hoe wrang ook) wel mooi om te 
zien hoe iedereen er oprecht van baalt. Kon er op dat moment natuurlijk niet van genieten, maar het geeft wel 
aan hoe iedereen er mee bezig is. Naar elkaar wijzen heeft geen zin. We zullen zeker moeten praten met 
elkaar om dit in de komende wedstrijden te voorkomen en lekker blijven trainen zoals we nu doen. We 
hebben een missie, en die staat nog steeds, hoe zwaar die ook gaat worden. Zaterdag Excelsior, zijn altijd 
leuke wedstrijden. Laten we ervoor zorgen dat we niet voor de 3e keer een tegenstander blij maken met een 
punt!!!!!  

ODO A2 - Refleks A3 (12-12) 

Refleks was de tegenstander van ODO A2 
Daarom dit mooie gedicht vanuit sjee 
Na de vorige week een verloren partij Was deze week het hele team erbij 
Jaja Zelfs Mark en JP 
 
Dat maak je niet iedere week mee 
Vol goeie moed begon de strijd 
En we werden dan ook met het eerste punt verblijd 
We bouwden het verschil uit tot twee 
 
Helaas kwam de tegenstander ook steeds mee 
We gingen dan ook de rust in met 8-6 
En we verlangden naar de fles 
Slecht ging het zeker niet 
 
Maar er lag nog een helft in het verschiet 
Een hele moeilijke weliswaar 
Want de tegenstander was nog niet klaar  
Het beloofde nog een spannende helft te worden  
 
Met van ons iets meer fouten en slorden  
Desondanks heb ik genoten  
Helaas hebben we er 1 te weinig raak geschoten  
Alle inspanningen mochten niet baten  
 
We moesten het veld met 12-12 verlaten  
De uitslag eindigde op 12  
Maar daar rijmt niks op dus denk ik dat ik stop  
Ik geven nog even de pen door aan Bart  
We wachten op zijn stukje met smart  
 
Ik hoop dat we volgende week weer kunnen genieten  
groet Sint en al zijn Pieten 

http://www.nexans.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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KAMPNIEUWS 
 
Voor iedereen uit D,C,B en A komt er weer kamp aan.   
Ook dit jaar zal het kamp weer tijdens het Pinksterweekend zijn. 
 

 
Dit zal plaatsvinden van vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei. Meer info zal nog volgen. Maar zet het kamp 
vast in je agenda. Zodat je erbij kunt zijn! 
 
Groetjes namens de kampleiding, 
Jeroen de Vos 
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Afgelopen zaterdag verloren de B1, B2 en D1 en wonnen de C2 en de D2. Lees de verslagen! Invallers 
bedankt. 
 
Aanstaande zaterdag spelen alle teams.  
Weer veel succes allemaal. 
 
Groeten, 
Trudy/06-36157924 aspiranten@odomaasland.nl 
 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.juwelierpullen.nl/
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Wedstrijd-
programma  

zaterdag 21 november   

     

6470 Valto B2 - ODO B1 Aanvang 15:15 

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

Vertrek 14:15 

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

Reserves Jaline Vreeloo-hal  

Afwezig Joyce G, vervangende coach  Veilingweg 16, De 
Lier 

 

    

     

6547 KVS/Maritiem B3 - ODO B2 Aanvang 10:00 

Coach Lotte D Vertrek 08:40 

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

Chauffeurs Suzan , Emy Maud 

Afwezig Jolijn, Linette De Blinkerd 
Scheveningen 

 

  Seinpoststraat 150, 
Scheveningen 

 

    

     

7320 GKV (H) C1 - ODO C1 Aanvang 12:05 

Coach Diana Vertrek 11:00 

Heren Lex, Sam B, Twan R Chauffeurs Gysa, Lex, Sam B 

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

Overbosch Den Haag  

Afwezig Bart V, Joris B Vlaskamp 3, Den 
Haag 

 

    

     

7309 Futura C1 - ODO C2 Aanvang 14:05 

Coach Jacco Vertrek 13:05 

Heren Jelle L, Stef, Thijs M, Tjerk Chauffeurs Nicolette, Nina S, Tjerk 

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

Zuidhaghe Den Haag  

Afwezig Max Beresteinlaan 625 H, 
Den Haag 

 

    

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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8420 ODO D1 - Fortuna/Delta 
Logistiek D3 

Aanvang 12:00 

Coach Rick V, Cynthia Aanwezig 11:30 

Heren Cas, Jordi, Kevin, Toine Scheidsrechter Lianne P 

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

  

    

     

8136 ONDO (G) D3 - ODO D2 Aanvang 10:50 

Coach Daan van W Vertrek 10:00 

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

Chauffeurs Ella, Milou P, Anouk V 

  De Hoekstee  

  Mercatorweg 50, 
Hoek van Holland 

 

    

     

8129 ODO D3 - Futura D1 Aanvang 09:00 

Coach Martijn M, Nathan V Aanwezig 08:30 

Heren Gijs, Ivo, Sem T, Senna Scheidsrechter Sanne A 

Dames Floor M, Marlies, Roos S   

Reserves Evelien, Fleur N   

 

Phoenix B1 - ODO B1 

Vandaag speelden we de tweede competitie wedstrijd in de zaal. We spelen tegen Phoenix B1, een ploeg 
waarvan we niet wisten hoe ze speelden, maar dat mag natuurlijk niet meetellen in de wedstrijd. In de eerste 
helft zagen we dat Phoenix, net als Velocitas waartegen we vorige week speelden, in de aanval vaak voor de 
doorloop bal ging en daardoor op voorsprong kwam. We kwamen terug met een paar schoten en de vrije bal 
variant, de rust stand: 6-5. In de rust waren we er ons allemaal van bewust dat de doorloop bal er hoe dan 
ook uit moest, want geschoten had Phoenix wel maar er was er nog geen één in gegaan. De tweede helft 
haalden we er doorloop ballen uit maar een paar schoten en doorloopballen van Phoenix vielen er toch in en 
liepen in de stand vooruit op ons. We hebben nog drie doelpunten kunnen maken maar dat was niet genoeg. 
Phoenix won met 13-8. Jet bedankt voor het reserve zitten! Ik geef de beurt door aan Pepijn. Niels  
 
 
 
 

http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
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Avanti (P) B4 - ODO B2 (9-7) 

Heyyy, We speelden vandaag tegen Avanti. We begonnen heel goed, Jaline scoorde een schot en een 
doorloop. Daarna kwamen de tegenstanders wel terug met ook 2 schoten. Jaline scoorde met een doorloop, 
waarna Avanti een schot en een doorloop scoorde. Toen was de 1e helft voorbij, we stonden 4-3 achter. In 
de 2e helft scoorde de tegenstanders al snel een doorloop. Daarna scoorden Emy en Fleur een schot, 
DaniËlle een korte kans en Naomi een doorloop. Het ging toen niet heel goed... Avanti scoorde er 4! 
Daardoor eindigden we met 9-7; verloren. Het was wel een hele leuke, goede wedstrijd! XXX Maudjeee PS. 
Fleur je mag nu wel het volgende stukje schrijven :)  

ODO C2 - SEV (L) C1 

Vandaag moesten we tegen SEV C1 uit Leidschendam spelen. We begonnen in de aanval met Thijs, Jelle, 
Nina en Amber. Het rondspelen ging soepel, en de 1-0 werd al snel gemaakt. De bal ging naar het 
verdedigingsvak met daarin: Demi, Tjerk, Stef en Maaike. Daar ging de bal een aantal keer rond maar ging al 
snel weer terug naar het aanvalsvak. Alweer ging er een bal in en mochten we wisselen van vakken. We 
gingen met 2-0 de rust in. Na 5 minuten even gespeeld te hebben werden Maaike en Tjerk gewisseld voor 
Ilse en Twan (die bij ons inviel). Niet lang daarna scoorde we weer en stonden we 3-0 voor. Daarna werd er 
weer gescoord door ons en wisselde we weer. Het rondspelen ging erg goed en daaruit kamen mooie 
doelpunten. Ook zijn er een heleboel ballen onderschept!! Bedankt Twan voor het invallen. eindstand: 7-0 
gescoord door: Amber 3x, Thijs 1x, Twan 1x, Demi 1x en Ilse 1x Groetjes Amber, Volgende week word het 
verslag geschreven door Ilse!!  
 

ODO D1 – Sporting Delta D1 

Terwijl ik alle verslagen in de Praatpaal zet valt mij op dat er geen vermelding is van de leuke wedstrijd die 
onze D1 speelde tegen Sporting Delta D1. Het betrof hier een bekerwedstrijd in de strijd om de ZH Cup. 
Omdat ODO1 ingeschreven werd hing daar automatisch als voorwaarde aan vast dat ODO D1 tegen de D1 
van dezelfde vereniging moest spelen.  
Ondanks het verlies van 6-14 hebben jullie een hele leuke wedstrijd laten zien waarbij jullie vanaf de eerste 
seconde in het hoge tempo mee gingen en gedurende de wedstrijd ook leuke aanvallen lieten zien waaruit 
ook fraai gescoord werd. Tot het einde bleven jullie vechten en de rode hoofden en de vele zweetdruppels 
gaven aan dat het laatste deel niet makkelijk was. De reacties op de tribune en na afloop van de wedstrijd  
gaven wel aan dat iedereen van jullie genoten heeft.  
Klasse gedaan tegen deze sterke hoofdklasser!   Groet, Marco van Roon 

ODO D2 - Avanti (P) D3 

Beste D2, de geplande scheidsrechter is gisteren (vrijdag) vader geworden en dus mocht ik vandaag invallen 
om jullie scheidsrechter te zijn. Dat was erg leuk om te doen, want wat een gave wedstrijd speelden en 
coachten jullie! Ik had jullie nog niet eerder zien spelen, dus wist niet wat ik kon verwachten. De tegenstander 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.caiway.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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was heel erg aan jullie gewaagd en daarom ging het qua stand ook lang gelijk op. Er werd goed verdedigd, 
maar toch kreeg Avanti vooral de eerste helft best veel kansen als jullie even niet geconcentreerd genoeg 
waren in de verdediging. Daar tegenover stond wel dat jullie heel snel konden aanvallen samen. Snel spelen 
is goed! Zorg wel dat het niet te gehaast wordt. Dat gebeurde af en toe, waardoor jullie onnodig de bal 
verloren. Door het snelle aanvallen kregen jullie een paar mooie kansen, waarvan er voor de rust al 2 werden 
gescoord. 2-1 voorsprong was de ruststand. Na de rust ging het allemaal nog een stukje feller en meer 
geconcentreerd. Jullie hadden duidelijk in de rust goede tips gehad van Daan en Rick! Ondanks dat Avanti 
mooi de 2-2 scoorde, bleven jullie goed doorgaan met z'n allen! Door jullie fanatisme, konden jullie 3 maal 
scoren waardoor de eindstand maar liefst 5-2 werd. Heel gaaf en ook terecht. De goede tegenstander zorgde 
er voor dat jullie zo je best moesten doen, dus ook complimenten voor Avanti. Probeer ook de volgende 
wedstrijden weer net zo fanatiek en geconcentreerd te zijn met z'n allen. Luister goed naar Daan en Rick, 
want zij kunnen jullie helpen nog beter te worden. Durf bijvoorbeeld vooral ook diepteballen te gooien. Over 
de tegenstanders heen. Daarmee kwamen jullie een paar keer goed vrij vandaag, maar dat kan nog meer. En 
als je dan vrijstaat toch ook een keer de doorloop proberen. Een doorloop uit de diepte scoren zou toch wel 
heel gaaf zijn als jullie dat binnenkort lukt. Train er maar goed op! Ik hoop dat jullie op de trainingen net zo 
fanatiek en geconcentreerd kunnen zijn als in de wedstrijd vandaag. Dan wordt het samen nog een heel leuk 
seizoen. Complimenten en succes samen! Ik vond het leuk jullie te fluiten vandaag. De scheidsrechter 
 
 

KAMPNIEUWS 
 
Voor iedereen uit D,C,B en A komt er weer kamp aan.   
Ook dit jaar zal het kamp weer tijdens het Pinksterweekend zijn. 
 

 
Dit zal plaatsvinden van vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei. Meer info zal nog volgen. Maar zet het kamp 
vast in je agenda. Zodat je erbij kunt zijn! 
 
Groetjes namens de kampleiding, 
Jeroen de Vos 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Op het moment dat ik dit schrijf weet ik de uitslagen niet omdat ik een weekend weg ben. 
Ik hoop dat jullie een leuke wedstrijd hebben gespeeld. 
As zaterdag weer een wedstrijd sommige kinderen staan ook bij een ander team ingedeeld. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
  

Wedstrijdprogramma zaterdag 21 november 

  

11384 ODO E1 - Excelsior (D) E1 Aanvang 10:00  

Coach Lennart M, Daphne W Aanwezig 09:30 

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

  

9753 ODO E2 - DKC E1 Aanvang 11:00  

Coach Claire, Nikki H Aanwezig 10:30 

Heren Joa, Kobus, Seth Scheidsrechter Arjen 

Dames Annemijn, Kim M, Milou K 

  

11349 ODO E3 - Avanti (P) E3 Aanvang 11:00  

Coach Rob Aanwezig 10:30 

Heren Sven P 

Dames Dana E, Dieke, Nikki S, Nina V 

  

9766 Valto E7 - ODO E4 Aanvang 11:15  

Coach Jakomijn, Bart T Vertrek 10:30 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Chauffeurs Jayden, Abigail 

Dames Abigail, Marjolijn, Sofie Vreeloo-hal  

 

Veilingweg 16, De Lier 
 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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9765 ODO E5 - Avanti (P) E10 Aanvang 10:00  

Heren Kobus, Tim D Aanwezig 09:30 

Dames Aimee, Dominique B, Eva Scheidsrechter Lotte V 

Afwezig Sam S 

  

8672 ONDO (G) F3 - ODO F1 Aanvang 09:00  

Coach Thom W, Thom S Vertrek 08:20 

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

Reserves Nienke S De Hoekstee  

 
Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

8739 ODO F2 - HKV/Ons Eibernest F2 Aanvang 10:00  

Coach Koen M, Jenny Aanwezig 09:30 

Heren Duncan Scheidsrechter Rianne J 

Dames Demi B, Pascale, Pien G, Tess B 

Afwezig Tim B 

  

8861 ODO F3 - Avanti (P) F3 Aanvang 11:00  

Coach Iris R, Celine Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Tim C Scheidsrechter Sem K 

Dames Nienke S, Noor, Pien G 

  

 

ODO E2 - Weidevogels E2 (4-2) 

Hallo allemaal, Onze korfbal zaterdag begon wat later dan normaal, om 2uur tegen Weidevogels E2. Weer 
een nieuwe tegenstander, waarvan we niet wisten hoe ze speelde. Wel is het zo dat wij in de zaal een klasse 
hoger zijn gaan spelen omdat we kampioen zijn geworden op het veld. (toppers) Dus dat is natuurlijk een 
leuke uitdaging. We hadden donderdag veel getraind op het molentje en de insnij en afvang, omdat dit 
belangrijk is voor het creëeren van een goede aanval. (en geen counterkorfbal meer) Dit lukte ons dan ook in 
de wedstrijd! We kregen de ruimte om ons spelletje te spelen en dat deden jullie heel goed. Iedereen was 
heel geconcentreerd bezig en ook in de verdediging zaten jullie er dicht op. Het was leuk om te zien dat de 
tegenstander ook het molentje oefende en dat wij precies wisten hoe we dat moesten verdedigen. Veel ballen 
werden onderschept en gelijk naar de aanval gegooid. Jullie inzet was 100%. Dus niks op aan te merken. 
Aan het einde scoorde helaas de tegenstander nog 2 x omdat ze toch wel gingen counteren en wij die 
omschakeling soms nog wat lastig vinden. Maar gelukkig hadden wij als team al 4x gescoord. Jullie zijn stuk 
voor stuk gegroeid en dat wordt beloond in de wedstrijden! Ik ben benieuwd naar volgende week. Groetjes 
van jullie trotse coach Nikki  

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.univezuidholland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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ODO E4 - Excelsior (D) E5 (6-4) 

Wat een wedstrijd was dit! Waanzinnig....goed! Voor de 2e week op rij waren jullie super geconcentreerd en 
dat is dan ook direct te merken. Er werd heeeeel leuk samengespeeld en hard gewerkt. En dat betaalde zich 
uit. Het plezier straalde van jullie af! Wat zou je er voor over hebben om elke week zo te spelen en genieten? 
Ik zou het wel weten. Ik stond te glimmen van trots aan de lijn samen met Bart. En jullie ouders genoten 
ervan! Ga zo door!! Rob en Bart 
 

Sinterklaasfeest voor de kinderen van ODO!  
 
Lieve kinderen van de F- & E-teams, 
 
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! En 
had je het al gehoord? Ze logeren dit jaar in het 
Sinterklaashuis in Maasland!! Wij mogen dit jaar weer 
een bezoekje brengen aan Sinterklaas en zijn pieten. 
Hij vindt het heel gezellig als jullie op bezoek komen. 
Ook kun je langs het huis lopen om een gezellige 
kaart of tekening in de brievenbus te doen voor de 
Sint! En je gluurt meteen even door het raam om te 
kijken of er al een cadeautje voor jou ingepakt is. 
 
Wanneer? Woensdag 25 november  
Hoelaat? Van 18.30 – 19.30 
Waar? Het enige echte Sinterklaashuis aan de  
’s Herenstraat in Maasland (oude gemeentehuis) 
 
We gaan er met zijn allen een mooi sinterklaasfeest 
van maken!! 
 
Tot 25 november allemaal!   
 

 
 
 
 
 

Groetjes, de Activiteiten Commissie 

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

 

Als het goed is trainen jullie as zaterdag in de Lentiz hal van 10 tot 11 uur. 
 
Heel veel plezier. Groetjes, Claudia Vreugdenhil  (06-51470014)  pupillen@odomaasland.nl 
 

Sinterklaasfeest voor de kinderen van ODO!  
 

Lieve kinderen van de Kangoeroes, 
 
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! En 
had je het al gehoord? Ze logeren dit jaar in het 
Sinterklaashuis in Maasland!! Wij mogen dit jaar weer 
een bezoekje brengen aan Sinterklaas en zijn pieten. 
Hij vindt het heel gezellig als jullie op bezoek komen. 
Ook kun je langs het huis lopen om een gezellige 
kaart of tekening in de brievenbus te doen voor de 
Sint! En je gluurt meteen even door het raam om te 
kijken of er al een cadeautje voor jou ingepakt is. 
 
Wanneer? Woensdag 25 november  
Hoelaat? Van 18.30 – 19.30 
Waar? Het enige echte Sinterklaashuis aan de  
’s Herenstraat in Maasland (oude gemeentehuis) 
 
We gaan er met zijn allen een mooi sinterklaasfeest 
van maken!! 
 
Tot 25 november allemaal! 

 
 
Groetjes, de Activiteiten Commissie 

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