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 VAN HET BESTUUR 
 
Geen bijdrage deze week. 
  

JARIGEN 
 
HIEP HIEP HOERA, voor de jarigen  

9 oktober Heleen Vermolen           
11 oktober Thijs Ramakers 
14 oktober Joa Martin 
15 oktober Lynn Hanemaaijer 
 

 
ALGEMEEN 

Laatste bardienst 1e helft veld 2017 
 
Dit seizoen is het allemaal weer een klein beetje anders, meer kunstgrasvelden en één senior team minder.   
Het is dus  weer even puzzelen geweest maar het voorlopige barrooster is weer klaar. ….  
Kijk even goed of je kunt, dan heb je nog genoeg tijd om te ruilen.!  
 
Schoon achterlaten van kantine: 
Op dinsdag zijn Odo 3,4 en 5 verantwoordelijk,  
Op donderdag Odo 1&2 

Dit betekent; 
-  de vaat wegwerken. 
-  controleren of de tafels schoon zijn. 
-  goed afsluiten van de kantine. 
-  op trainingsavonden sleutels weg brengen naar fam. Poot. 
-  op zaterdag kas en sleutels naar fam de Winter. 

 
De onderstreepte personen halen de kas/ sleutels op bij fam. Poot 
 
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
Laat dit wel weten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl    
Ria Goedendorp 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Week 41   

dinsdag 10 oktober 18:45 - 20:15 Chantal van Roon 

zaterdag 14 oktober 13:30 - 16:00 Bianca Vreugdenhil, Jelle van Leeuwen, Stef Haring 

 16:00 - 18:00 Celine Doelman, Margot de Winter 

 
De tassen zijn binnen! 
Te koop in diverse maten te weten SR , JR (met schoenenvak ) S of een rugzakje. 
Er zijn al een aantal leden die hebben aangegeven hebben een nieuwe tas te willen aanschaffen.  
Deze week is de tas te koop in de kantine.  Betaling liefst via de pin ! 
 

 
 
 
 
We zijn aanwezig ; 
Dinsdagavond                10 oktober van 19.15  -  20.30 uur  
en op zaterdagochtend  14 oktober van 10.15 -11.30 uur      in de kantine. 
 
Prijzen : 
SR tas   € 25.                                                       
JR tas   € 23.50                               
S tas     € 19.50 
Rugzak € 17.50 
 
 
Als je het leuk of handig vindt, kun je je naam op de zijkant van de tas laten bedrukken voor een bedrag van 
€5.-  
Dit kan bij Biesheuvel Sport Anne de Vriesstraat 6, 3141 AV Maassluis 
 
 
Groetjes Tarja en Marian  v.d. kledingcommissie 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
https://www.gosport.nl/masita-striker-sporttas-3111-30-53-one
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Ben jij het met ons eens dat ODO goed bezig is met "Bouwen aan de basis" en de nieuwe accommodatie ? 
Draag jij ODO een warm hart toe en wil jij graag dat onze club de hoofdprijs van 10.000 euro gaat winnen?  
 
Zie jij ook dat er mensen zijn die dag en nacht voor de club lopen te sjouwen en naast het werk ook nog 
eens een nieuwe accommodatie de grond uit stampen in korte tijd ?  
 
Doe dan mee met de  AD- aktie "Clubhelden van de Amateursport" !!! Zie ook 
het filmpje van Pieter van den Hogenband op YouTube 
(https://youtu.be/X_8EUtnr75) 
 
Op initiatief van Erna Fisher hebben wij namelijk Kees van der Vaart als onze 
Clubheld voorgedragen als winnaar van deze aktie ! Wij hopen dat jullie 
allemaal gaan stemmen op Kees zodat we samen kans maken op 10.000 euro 
voor onze vereniging.  
 
Een terechte nominatie ... want wie kent hem niet en wie ziet m niet altijd in de 
weer voor zijn cluppie ? Of het nu putjesscheppen, vlaggen ophangen , ex-
voorzitterschap of plannen maken voor een nieuwe accommodatie is, Kees zet 
zich altijd voor de volle 100% in en is dus echt onze Clubheld.  
 
Om je stem uit te brengen ga je op internet naar : 
https://rotterdam.clubheld2017.nl/?sti=ba08fbafb69f0e6ec3cb294582cc18a7#did7615 
 
En vergeet niet deze actie te delen met je vrienden en ook anderen aan te sporen op Kees te stemmen !!! 
 
Nog even een korte omschrijving van de AD aktie : 
 
Wie is jouw Clubheld? 

Vanaf 27 september 2017 gaan we in iedere gemeente van Nederland op zoek naar de leukste, beste, 
trouwste en meest bijzondere vrijwilligers die zich actief inzetten voor hun sportvereniging. In iedere 
gemeente wint de clubheld met de meeste stemmen. Er worden 15 regiowinnaars verkozen waaruit de 
vakjury de landelijke winnaar selecteert. Hij of zij mag zich een jaar lang dé clubheld van Nederland 
noemen en ontvangt een cheque met 10.000 euro voor de vereniging! 

https://youtu.be/X_8EUtnr75
https://rotterdam.clubheld2017.nl/?sti=ba08fbafb69f0e6ec3cb294582cc18a7#did7615
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Trainen in de zaal 
 
Vanaf dinsdag 17 oktober gaan we al weer in de zaal trainen. Onderstaand het eerste overzicht met de 
tijden. Laat spoedig weten als niet lukt om op de aangegeven tijd trainen te geven. Dit schema is altijd terug 
te vinden op www.odomaasland.nl onder korfbal > trainingsschema. 
 

 
 

http://www.odomaasland.nl/
https://www.odomaasland.nl/2017/08/27/trainingstijden-2/
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Zoals meestal in de eerste weken van de zaalperiode zijn er wat wijzigingen door vakanties, 
oefenwedstrijden enzo. Dit jaar is dat niet anders, daarom oplet voor de afwijkingen op bovenstaande 
schema tot aan de start van de competitie.  
 
Dinsdag 17 oktober 
In de herfstvakantie trainen alle ploegen één keertje. Alle ploegen trainen volgens het bovenstaande 
schema. Verzoek aan de trainers om deze gelegenheid te gebruiken en daarmee de gehuurde zaal niet 
leeg te laten staan. 
 
Woensdag 18 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor de F 
 
Donderdag 19 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor alle ploegen.  
 
Zaterdag 21 oktober 
Trainen voor ODO 1+2 om 15:00-17:00 in de Hofstede 
 
Dinsdag 24 oktober 
Geen wijzigingen 
 
Donderdag 26 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO1 om 19:40 thuis tegen Phoenix. En om 21:00 Dijkvogels-Alo. De 
training van ODO B1/B2 is dan voor een keertje op woensdag 25/10 om 19:00. De training van ODO 2 
vervalt. De D1+D3 zullen iets eerder moeten stoppen donderdag. 
 
Zaterdag 28 oktober 
Oefenwedstrijd voor ODO 2 om 17:00 in de Hofstede. Haagse korfbaldagen voor ODO 1+A1 uit. 
 
Dinsdag 31 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO 1 om 19:40 thuis tegen Dubbel6. En om 21:00 Daniaden-Valto. 
De training van de A1/A2 en ODO 2 is dan op woensdag 1 november in de Lentiz hal. A1+A2 om 19:00 en 
ODO 2 om 20:15. De C1+C2 zullen iets eerder moeten stoppen dinsdag. 
 
Donderdag 2 november 
Geen wijzigingen. 
 
Zaterdag 4 november 
Oefenwedstrijden voor de meeste team. Overzicht volgt. Eerste training Kangoeroes in de Hofstede. 
 
Zaterdag 11 november 
Eerste competitieronde. Conceptprogramma nog niet bekend.André 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Waar is mijn veld? 
Met de extra velden ontstaat er soms wat onduidelijkheid over op welk veld er gespeeld gaat worden. 
Vooral in de E en F categorie waar we nu grossieren in de mogelijkheden. In de Praatpaal en het 
competitieschema word vermeld worden op welke ondergrond er wordt gespeeld. In hetzelfde schema kan 
je vinden op welk je bij ODO speelt. Veld 1K40 is het veld het dichtste bij de kantine. Veld 2a1K40 is het 
40×20 veld op het achterste veld. Kijk op de afbeelding voor de vier E en F velden. 3G is op het natuurgras.  
André 

 
 

https://www.odomaasland.nl/korfbaltechnische-aanwijzingen/
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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UITSLAGEN 
 

ODO 1 - Tilburg 1 14-19 ODO B1 - Avanti (P) B3 9-7 
ODO D3 - Die Haghe 

D3 
5-3 

ODO 2 - Tilburg 2 15-18 ONDO (G) B4 - ODO B2 9-6 ODO E1 - Phoenix E1 4-10 

Olympia (S) 2 - ODO 3 4-14 Sporting Trigon B1 - ODO B3 7-2 VEO E1 - ODO E2 5-14 

Valto 4 - ODO 4 11-11 
ODO C1 - Fortuna/Delta 

Logistiek C4 
4-2 

Excelsior (D) E7 - 

ODO E3 
5-0 

Twist 6 - ODO 5 6-16 Excelsior (D) C2 - ODO C2 2-5 
Dijkvogels F1 - ODO 

F1 
5-8 

ODO A1 - De 

Meervogels A2 
9-15 Excelsior (D) D1 - ODO D1 6-3 ODO F2 - Valto F2 20-6 

Avanti (P) A4 - ODO A2 13-13 ODO D2 - ONDO (G) D3 7-3 
ODO F3 - Dijkvogels 

F3 
5-5 

10-10-2017 

ODO E2 - Excelsior (D) E2 afg. ODO B1 - Avanti (P) B3 9-7 ODO D3 - Die Haghe D3 5-3 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Van de Technische commissie  
Kampioenen! 
Na vorige week ODO B2 al gehuldigd te hebben als kampioen, konden we gisteren onze borst letterlijk en 
figuurlijk nat maken. Op een zeer regenachtige dag waren er maar liefst minimaal 7 zonnestraaltjes door 
kampioenschappen - verwacht, gehoopt, onverwacht - sommigen alleen, sommigen gedeeld kampioen,  
van de volgende teams: 
ODO 5, ODO B1, ODO C1, ODO D3, ODO E2, ODO F2 
ODO D2 (onverwacht toch gedeeld kampioen omdat nr. 1 verliest....!) 
Alle teams , trainers, coaches van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat! 

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


 Praatpaal jaargang 27 9 08-10-2017 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Komende zaterdag heeft ook ODO F3 nog een goede kans om kampioen te worden. In de wedstrijd tegen 
nummer 2 Valto volstaat 1 punt voor (gedeeld) kampioenschap! 
 
Senioren/reserve staan-invallen 
Door aanhoudende blessures én afmeldingen zitten we bij de senioren behoorlijk krap, vooral bij de dames. 
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op spelers uit andere senioren teams, poule dames en ook junioren 
en zelfs B spelers. We hopen dat iedereen zijn/haar best doet om reserve te staan of in te vallen. We 
hebben jullie hard nodig. Schrijf alleen in het uiterste geval af bij de wedstrijd secretaris! En weet je nu al dat 
je in een bepaald weekend of week afwezig bent, meldt dat dan ook! 
 
Week van de scheidsrechter 
Komende week zal ODO weer extra aandacht geven aan de scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders. 
Inmiddels is het al gelukkig een goede, natuurlijke gewoonte geworden om voor de wedstrijd de 
scheidsrechter een handje te geven en na de wedstrijd te bedankten voor het fluiten! In d ejaarlijks 
terugkerende ‘week van de scheidsrechter’ wordt daar nog extra aandacht aan besteed! Zie ook elders in 
de Praatpaal voor meer informatie. 
 
Zaalcompetitie in zicht 
Komende week vindt alweer de laatste ronde plaats van de veldwedstrijden, met een kleine uitloop naar 21 
Oktober, beperkt inhaalprogramma. We zijn al weer weken druk aan het voorbereiden voor de 
zaalcompetitie: trainingsschema’s, oefenwedstrijden (28 Oktober hele vereniging) en natuurlijk de 
competitie. Nog een week en dan verwachten we het concept programma voor de zaal, die nog bestudeerd 
moet worden en evt. aangepast waar we kunnen. Deze week elders in de Praatpaal al veel informatie over 
trainingsschema’s! 
 
In de zaalcompetitie zullen we met 4 E teams de competitie ingaan. De huidige E3 zal worden verdeeld 
over de nieuwe E3 en E4. Voor de E3 zoeken we nog een coach voor op de zaterdag!! 
 
Geblesseerden 
Naast Thom van Waardenburg en Lianne van Popering is deze week Xavienne de Groot geblesseerd 
geraakt aan haar pink. Nog onduidelijk is hoe lang ze er uit is. Xavienne  kennende zo kort mogelijk. 
Sterkte allemaal!  
 
Namens de TC, Rob van der Hak TC@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TC@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 
 
Helaas verloor de selectie hun wedstrijden tegen Tilburg. Het 5e is met een heleboel vrouwelijke invallers 
kampioen geworden. Dames heel erg bedankt want zonder jullie had dit team niet kunnen spelen.  As 
donderdag wordt de wedstrijd van het 4e gespeeld ipv zaterdag omdat er teveel afwezige en geblesseerde 
zijn. 
 
Het is weer een aardige puzzel om de teams compleet te krijgen. Dus zeg echt alleen in noodgevallen af. 
 
Heel veel succes 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma donderdag 12 oktober 

  

769 ODO 4 - DES (D) 5 Aanvang 20:00 

Heren Jannes, Jarno, Lennart L, Rob H, Teko Aanwezig 19:00 

Dames Barbara, Karin, Marlize, Pien M Scheidsrechter Kees P 

Reserves Celine Veld 1K40 

Afwezig Hans G, Olaf, Jakomijn, Simon 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 oktober 

  

9680 DVS '69 1 - ODO 1 Aanvang 15:30 

Coach Rob B Vertrek 13:40 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Chauffeurs Cynthia, Nikki H, Lennart M 

Dames Cynthia, Jenny, Marije, Nikki H Veld 1aK60 

 
Sportpark Schildman, Reeweg 1, Hendrik-Ido-
Ambacht 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  
 
 

3192 DVS '69 2 - ODO 2 Aanvang 14:00 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Coach Alex Vertrek 12:15 

Heren Martijn M, Martijn V, Michiel M, Rick V Chauffeurs Maaike G, Martijn V, Noor B 

Dames Daphne W, Isa , Maaike G, Noor B Veld 1aK60 

Afwezig Eline G, Thom W 
Sportpark Schildman, Reeweg 1, Hendrik-Ido-
Ambacht 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

7914 ODO 3 - Twist 3 Aanvang 14:00 

Heren Anton, Bram V, Kees P, Lennart L, Tim P Aanwezig 13:00 

Dames Jakomijn, Janny, Joyce G, Margot W Veld 1K40 

Reserves Celine, Diana 

Afwezig Jannes, Marijn H, Lianne P, Thijs R, Xavienne 

  

1663 DES (D) 8 - ODO 5 Aanvang 12:00 

Coach Bram V Vertrek 10:55 

Heren 
Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Nathan V, 
Wouter L 

Chauffeurs Jeroen V, Nathan V, Vera P 

Dames Celine, Diana, Janny, Margot W, Vera P Veld 5K40 (dkc) 

Afwezig Koen M 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 
LL Delft 

Opmerking gelijk terug naar odo ivm wedstrijd odo 3 Let op: reserveshirts nodig 

  

1969 ALO A1 - ODO A1 Aanvang 11:30 

Coach Erna Vertrek 10:00 

Heren Bart M, Niels, Pepijn H, Twan M Chauffeurs Pepijn H, Ilse A, Iris G 

Dames Daphne K, Ilse A, Iris G, Kim B Veld 1aK60 

Reserves Daniëlle, Jim Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

13866 
ODO1022 

ODO A2 - KCR A3 Aanvang 12:30 

Coach Joyce G, Jeroen V Aanwezig 11:30 

Heren Bart T, Cas, Sam B, Twan R Scheidsrechter Marc 

Dames 
Emma S, Emy , Jaline, Jolijn, Maud R, 
Suzan 

Veld 
 

Afwezig Joris B, Daniëlle, Jim 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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ODO 1 - Tilburg 1 (14-19) 
 
Op deze regenachtige zaterdag stond de krachtmeting tegen Tilburg op het programma. Een belangrijke pot 
in de tweede klasse H. Zowel Tilburg als ODO hadden hun eerste 5 wedstrijden in een winst omgezet. Het 
zou dus wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden, waarin de herfstkampioen naar voren kon komen. 
Het was ODO die de eerste initiatieven nam. Met twee strafworpen van Willem werd de 2-0 voorsprong op 
het scorebord gezet. Toch werd al wel duidelijk dat de aanvallen niet zo lekker liepen als de voorgaande 
wedstrijden. Vanaf het begin was duidelijk dat ODO hard moest werken voor de doelpunten. Tilburg 
verdedigde solide en onze schutters hadden moeite met het vinden van de korf. Aanvallend kon Tilburg 
meer brengen dan ODO , we hadden geen antwoord op het dynamische spel van de ex-eerste klasser. Het 
leidde tot een ruststand van 6-11. In de rust werden de puntjes op de i gezet en werd vooral duidelijk 
gemaakt dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Met twee doelpunten na rust van Lennart en Wouter 
kwamen we nog terug naar een gat van 4 doelpunten, 8-12. Er was het vertrouwen om het gat nog iets 
kleiner te maken. Helaas wist Tilburg in korte tijd 3 doelpunten te maken en het gat te vergroten tot 7. 
Tilburg bleef geduldig spelen en ODO bleef proberen het gat te verkleinen. Uiteindelijk wisten we door 
doelpunten van Marije, Nikki en Willem weer iets dichterbij te komen. Het resulteerde in de einduitslag van 
14-19. Vooral de eerste helft heeft Tilburg het verschil gemaakt, de tweede helftÂ spelen we 8-8. Maar 
overall gezien kwamen we net iets te kort. Door de verdedigende druk van Tilburg waren onze aanvallen 
iets te onrustig, waardoor we de kansen die we kregen niet af konden maken. Verdedigend konden we het 
volwassen spelende Tilburg niet lastig genoeg maken. We weten nu waar we staan. Volgende week weer 
voor de volle 100% knallen tegen DVS. Ook dit zal een pittige pot worden. DVS won afgelopen zaterdag 
van GKV en staat nu derde achter ODO. Deze wedstrijd wordt gespeeld om 15.30 Hendrik IDO Ambacht. 
Mark  
 

Valto 4 - ODO 4 11 - 11 De Derby 
 
In de sport is een derby een wedstrijd tussen twee clubs uit dezelfde stad, of uit dezelfde regio. De 
oorspronkelijke uitspraak is darbi, maar in het Nederlands taalgebied wordt ook de uitspraak derbi of durbi 
gebruikt. Deze wedstrijden hebben een speciale naam gekregen omdat ze meestal extra beladen zijn. Voor 
de duidelijkheid wordt soms gesproken van stadsderby voor wedstrijden tussen clubs uit dezelfde stad, en 
streekderby of regioderby bij clubs uit verschillende plaatsen, maar dezelfde streek. Het is onjuist om ook 
wedstrijden tussen clubs die elkaars 'eeuwige rivalen' zijn doch buiten elkaars regio liggen als een derby 
aan te duiden. In de proloog van zijn boek De Derby haalt Menno Pot de bovenstaande Wikipedia-definitie 
aan. Hij meent dat het woord 'meestal' geschrapt moet worden, omdat een derby die niet beladen is ook 
geen derby is. Derby's zijn juist zo beladen doordat de aanhangers van beide teams in het dagelijks leven 
zo dicht bij elkaar staan. Aldus een excerpt van Wiki. Valto ODO altijd beladen altijd een durbi. Is het de kift, 
is het grote broer versus kleine broer of juist dat kleine broer groter wordt en grote broer kleiner lijkt 
geworden. Is het Westland versus de rest. Is het omdat Valto 1 (meer recent) een soort van satelliet team is 
van ODO, wat past binnen het strategisch plan van ODO om in 2025 bij meerdere verenigingen spelers te 
hebben 'zitten'. Of is het niets van dat alles? Als soort van oer Hagenees als jaren in Maaslandse dienst zie 
je de sentimenten in 30 jaar tijd veranderen maar nooit verdwijnen. En dan, in de onder wedstrijdklasse R4K 
is het dan 7 Oktober 2017 en staat de durbi Valto 4 - ODO 4 op het program. De stresskippen en autisten 
onder ons krassche knarren zijn al langer bezig met de durbi en het plan de campagne en opstelling. 

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


 Praatpaal jaargang 27 13 08-10-2017 

 
  

    
 

 

Anderen zijn verrast als ze lezen (via Whatsapp nota bene) dat ze op de bank beginnen. No sweat. Na een 
dag in het donker vertrekken om te coachen, 87 duizend kampioenen huldigen, is in het donker in De Lier 
spelen misschien een bridge too far. En lekker fanatiek je team coachen op de bank wel lekkerder. Na een 
last minute opstelling wijziging die bijkans in het veld plaats vond (hilarisch rollenspel gezien het feit dat de 
vakken scenario's bij elkaar moesten gaan staan) stonden de 2 durbi regio teams dan uiteindelijk in het veld 
om de wedstrijd te beginnen. En zoals het zo vaak gaat, ondanks alle variabelen aan bewoordingen vooraf, 
dreigt er dan een walluk-over aangezien Valto met flitsend en scherp spel (ik hoorde zelfs een Lierenaar 
roepen 'is dit een demonstratiewedstrijd?), althans dat gevoel was even aanwezig op de bank 
(ondergetekende samen met X.de G.-H., te M. die behoorlijk bij de pinken was vandaag) Edoch niets was af 
te lezen op de lichaamstaal en faces van de krassche knarren. Er werd niet verblikt gebloosd of gekreund 
maar fel van zich af gebeten. De ruggen werden gekromd of stonden al in die positie en #4 bond de strijd 
verbeten aan. Via een tot dusver niet genoteerde schier onnavolgbare inhaalrace (een echte demo 
wedstrijd waardig, op alle fronten) kwam ODO terug tot een wervelende 3-5 tussenstand, alvorens de 
Lierenaren in staat waren daar weer iets tegen in te brengen. Vooruit, ze misten wat kansen maar allez dat 
is scherpte he. Via 4-5 en 4-6 kabbelde de wedstrijd maar niet heus voort en een alleszins bevredigende 
ruststand van 6-8 werd bereikt. In de rust werden de spreekwoordelijke puntje p de i gezet en was de grijns 
op de verbeten gezichten al herkenbaar. Na rust werd, ook alweer een unicum, de voorsprong uitgebreid 
naar 6-10. Alle voorwaarden waren aanwezig om de wedstrijd definitief naar de Maaslandse kant toe te 
trekken. wat er daarna gebeurde had alles van doen met een durbi wat zoals Wiki zegt altijd beladen is. En 
ongekende krachten in werking zet. Maar niet altijd de juiste krachten. Hoe het ook zij....Valto wist de rug te 
rechten en trok langzamerhand de stand weer in balans op 10-10. Na een prachtig doelpunt van Olaf in de 
slotminuut wist echter ook Valto nog te scoren en zodoende werd een 11-11 stand bereikt. Het was ook na 
het fluitsignaal nog even onrustig en beide zijden chagrijnig vanwege 1 punt. Opmerkelijk was ook wel dat 
Valto zeker wel 8x (of meer?) gebruik kon maken van de befaamde nieuwe wissel regel en zodoende verse 
blikken in kon brengen. Aan ODO zijde werd gewisseld vanwege blessures. Toch waag ik het er op om 
ODO uit te roepen tot morele winnaar en morele verliezer van deze durbi. Winnaar (want tot nu toe 
regelmatig verloren, en zeker ook mentale winnaar). Verliezer (want als je morele winnaar bent en zo speelt 
komen de 2 punten je toe). Vervelende afloop uiteindelijk voor reserve/super sub X.de G.-H. die uiteindelijk 
met een uit de kom zijnde pink naar HAP en ziekenhuis moest en uiteindelijk met rechtgezette pink en gips 
naar huis kon, nadat ze nog ergens laat bij de MC'Donalds werd gesignaleerd. Sterkte Xavienne!! Rob  
 
 
 
 
 

Twist 6 - ODO 5 (6-16) 
 
ODO 5 VELDKAMPIOEN NAJAAR 2017!  
 
Door een vijfde overwinning op rij heeft ODO 5 het kampioenschap in de voorlaatste speelronde veilig 
gesteld. Bij Twist was het na een 3-5 ruststand een duidelijke overwinning voor blauw-witten: 6-16. Beste 
lezer, Met een kleine competitie voor de zaalperiode was er de gelegenheid om kampioen te kunnen 
worden in het najaar 2017. In de voorbereiding werd er geoefend tegen Twist 5; met succes werd een leuke 
pot neergezet en gewonnen. Voorafgaand aan de competitie was een stiekeme hoop zachtjes wel eens 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl


 Praatpaal jaargang 27 14 08-10-2017 

 
 

   
 

 
 

 
 

onderling uitgesproken. De tegenstanders leken op papier ook wel te doen. Maar goed, eerst zien en dan 
(pas) geloven. De eerste twee competitiewedstrijden waren beide thuis. Twist 6 moest eraan geloven met 
17-13 overwinning voor ODO 5. Met dankzij het duo Diana/Emma die 'on fire' waren deze match. Op 23 
september werd Avanti 9 verslagen op het prachtige en nieuwe center court: 16-7. Wederom veel 
doelpunten! Een derde en lastige uitwedstrijd volgde op een doordeweekse woensdagavond. Niet de meest 
ideale wedstrijden. Een wedstrijd waar alleen het eindresultaat belangrijk was, werd in een spannende en 
chaotische slotfase gewonnen met 9-12. Wat volgde was DES 8. Een tegenstander waar menig ODO 5-
speler nog wel eens 's nachts van wakker schrikt. Een nederlaag om 12 uur 's nachts in de zaal kostte vorig 
seizoen de zaaltitel. In de thuiswedstrijd op veld 2 werd er wederom veel gescoord door ODO 5. Door wat 
slordigheden bleef het qua scores een wedstrijd, maar 18 goals zorgde voor een prima overwinning: 18-15. 
Diezelfde speeldag bleek Twist 6 in de laatste seconde te hebben gewonnen bij Avanti. Hierdoor werd 
zaterdag 7 oktober 2017 met een vet rode pen omcirkeld in de agenda. De kampioenswedstrijd. Om 16:15 
uur vertrok ODO 5 naar Vlaardingen. Concurrent Twist 6 de tegenstander. Helaas niet heel best weer. Grijs, 
koud, nat. Echter, dit ging ODO 5 niet tegenhouden voor haar missie. Een toch wel valse start volgde met 
een 2-0 achterstand. Gelukkig een snelle reactie met twee goals van ODO 5. Een stroeve eerste helft bleef 
wel aanhouden. Toch het weer? Groot veld? De tegenstander? De kleedkamers werden opgezocht met 3-5 
ruststand. Of het de thee was (ik denk van niet) of de magische woorden van onze coach Bram (ik denk het 
wel), de tweede helft was aanzienlijk beter. Het waren twee snelle (en platte) doelpunten direct na rust voor 
3-7 tussenstand na 38 minuten. Achteraf makkelijk praten, maar zelf het ik toen wel de zekerheid dit het niet 
meer fout zou gaan. De resterende minuten in de tweede helft volgde leuke aanvallen. Veel kansen. Mooie 
combinaties en veel verschillende doelpuntenmakers. Ik denk dat we in de tweede helft hebben laten zien 
wie de terechte kampioen is. Bij een 6-16 stand was het definitieve fluitsignaal om de champagneflessen te 
mogen ontkurken. Bloemen en medailles namens de TC (waarvoor dank namens ODO 5). Volgende week 
staat de laatste wedstrijd op het programma bij DES voor spreekwoordelijke kers op de (kampioens)taart. 
Ten slotte rest een hele rits dames bedankt te worden voor het aanvullen van ons team. Zonder jullie geen 
wedstrijden en zeker geen kampioenschap. Daarom dank aan (niet op alfabet): Diana, Emma, Xavienne, 
Janny, Joyce, Judith, Kim, Ilse en Helen. En excuses wanneer ik iemand vergeten ben. Ook dank aan 
Claudia die de wekelijkse puzzel heeft weten te op te lossen.    
Namens ODO 5, Bart de Vos    
 
 
 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Kampioenen !! 

Zoals ik in mijn stukje van vorige week al schreef zou het een zaterdag kunnen worden met heel veel 
kampioenen.  

D3, C1 en  B1 deden wat zij moesten doen en dat was winnen en zij werden dus alle drie KAMPIOEN! D2 
won ook hun wedstrijd en tot grote verrassing verloor de concurrent en dat betekent dat ook D2 KAMPIOEN 
is geworden. Zij zullen binnenkort gehuldigd worden. Voor D1 wisten we van tevoren dat het een lastige 
wedstrijd zou worden en helaas verloren zij dus ook hun wedstrijd. Dit keer geen kampioen dus, maar in de 
zaal weer nieuwe kansen voor dit meidenteam. B2 was vorige week al kampioen geworden en konden deze 
week niet hun ongeslagen status behouden. B3 verloor helaas ook hun wedstrijd. C2 sloot het veldseizoen 
af met een mooie overwinning. 
 
 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Komende zaterdag alleen (inhaal)wedstrijden voor B1 en D3. En de zaterdag daarna, op 21-10 alleen nog 
een wedstrijd voor B3. Mocht je op vakantie zijn en (nog) wel bij de opstellingen staan, laat het mij z.s.m. 
weten.  
 
Komende week de laatste trainingen op het veld. Meer informatie over de zaaltrainingen vind je elders in 
deze Praatpaal. 

Groetjes en succes voor B1 en D3 zaterdag! 
Helen (06-24912423) 
aspiranten@odomaasland.nl 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 oktober 

  

3444 ODO B1 - Weidevogels B2 Aanvang 11:00 

Coach Frits Aanwezig 10:00 

Heren Cas, Lex, Sam B, Twan R Scheidsrechter Tim P 

Dames Gysa, Liza, Marieke, Marit, Sam Z Veld 1K40 

  

6548 ODO D3 - NIO D1 Aanvang 11:00 

Coach Nikki H, Lennart M Aanwezig 10:30 

Heren 
Jonathan, Sam S, Sven P, Tim D, Willem 
R 

Scheidsrechter Alex 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Veld 2a1K40 

  

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 21 oktober 

  

3457 ONDO (G) B5 - ODO B3 Aanvang 11:00 

Heren Ivo, Jasper Vertrek 10:10 

Dames Femke, Laura P, Nina S Chauffeurs Laura P, Nina S, Jasper 

Reserves Jordi, Karlijn P, Kevin, Milou P, Toine W Veld 1cK40 

Afwezig Gijs, Dustin 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

 

 

 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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ODO D3 - Die Haghe D3 
 
Beste D3 plus toeschouwers,  
 
Op de buienradar zag het er nog niet zo goed uit. Er werd regen voorspeld voor deze wedstrijd. Dat 
betekent een natte bal, waardoor het gooien en vangen extra aandacht krijgt tijdens het spel. Ook vraagt er 
extra aandacht voor het feit dat de D3 kampioen kon worden, als deze wedstrijd tegen het altijd lastige Die 
Haghe gewonnen zou worden. In deze competitie heeft ODO geen enkele steek laten vallen, want ze 
hebben tot nu toe alle punten in Maasland gehouden. We wisten van tevoren wat voor tegenstanders wij 
zouden krijgen en daar hebben wij (Nikki en Lennart) iedereen op voorbereid. Voorverdedigen door de 
meiden is belangrijk, want dan kunnen de mannelijke tegenstanders niet makkelijk scoren. Verder hebben 
gezien in vorige wedstrijd hoe goed ODO D3 is in het samenspel en in het maken van doelpunten. Dit 
moesten we in deze wedstrijd weer laten zien. In de eerste helft zie je vooral de zenuwen terug en af en toe 
is Die Haghe ons nog de baas. Dit ligt aan een stukje geduld wat ODO op een moment niet heeft. Veel 
ballen worden zonder te kijken gegooid. Toch behouden we de voorsprong met 3-2. Het gaat harder 
regenen, iedereen krijgt het koud maar iedereen wil er nog voor gaan. In de tweede helft is dit zeker terug te 
zien. Er wordt in de verdediging alles aan gedaan om het dicht te houden. In de aanval wordt er ook 
slimmer gespeeld, waardoor er ook meer kansen worden gecreëerd. Wanneer Demi het laatste schot erin 
gooit, merken we dat het lastig wordt voor Die Haghe om terug te komen. Eindstand 5-3 Het fluitsignaal 
gaat en we kunnen het eindelijk zeggen: WIJ ZIJN KAMPIOEN! Uiteindelijk kregen we de medailles na de 
wedstrijd en werd de taart aangesneden. We zijn ongelofelijk trots op deze prestatie van de kinderen. Laten 
we dit succes meenemen de zaal in!  
Groet Nikki en Lennart  
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.buijnink.nl
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Lennart   

 
WEDSTRIJDSECRETARIS PUPILLEN E EN F 
 
Op een regenachtige zaterdag konden de F2 kampioen worden. Dit is gelukt met heel veel doelpunten 
hebben ze hun wedstrijd gewonnen. De E2 wonnen ook hun wedstrijd waardoor ze as dinsdag hun 
kampioensfeest hebben. En onze F3 hebben  afgelopen zaterdag ook gewonnen en die kunnen as 
zaterdag ook kampioen worden. 
De wedstrijd voor de F2 op zaterdag 21 oktober heb ik er ook al bij gezet. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2017/10/22365675_1442785019174563_2278555093938294549_n.jpg
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Wedstrijdprogramma dinsdag 10 oktober 

  

8188 ODO E2 - Excelsior (D) E2 Aanvang 18:00 

Coach Rob H Aanwezig 17:30 

Dames Ciara, Lynn, Noor V, Pien G, Tess B Scheidsrechter Niels 

 
Veld 2b1K24 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 oktober 

  

9381 ONDO (G) E3 - ODO E1 Aanvang 10:00 

Coach Daphne W, Isa Vertrek 09:10 

Dames Birke, Lotte R, Nienke S, Ruth P Chauffeurs Birke, Nienke S 

Afwezig Dominique B Veld 3G (G) 

 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande 

  

8400 ODO E3 - Phoenix E5 Aanvang 10:00 

Coach Celine Aanwezig 09:30 

Heren Brent, Tim B Scheidsrechter Emy 

Dames Bo G, Evi, Olivia , Senna L, Wende Veld 2b1K24 

  

 
10133 

ONDO (G) F1 - ODO F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn Vertrek 09:20 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Juliette, Romae 

Dames Juliette, Minke, Romae Veld 3G (G) 

 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande 

  

12383 ODO F3 - Valto F3 Aanvang 09:00 

Coach Bart T, Suzan Aanwezig 08:30 

Heren Thijmen, Tijn, Tjerk S Scheidsrechter Joris B 

Dames Emma B, Eva V Veld 3G (G) 

  

 
 

http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 21 oktober 

  

ODO1024 ODO F2 - Avanti (P) F2 Aanvang 10:00 

Heren Benjamin, Tijn Aanwezig 09:30 

Dames Juliette, Robin Scheidsrechter Jaline 

Afwezig Jenny, Fleur B Veld 
 

  

 

VEO E1 - ODO E2 5 - 14! 
 
Ja, het staat er toch echt! 5 - 14! Een grote uitslag die in deze poule eigenlijk niet veel voorkomt. Qua spel 
liggen de teams redelijk dicht bij elkaar en dat is elke week weer te zien. De thuiswedstrijd hadden we maar 
net met 8-7 gewonnen en dat had ook gewoon andersom kunnen zijn. Als koploper reisden we heeeeeel 
vroeg af naar Voorburg, om daar om 09.00 uur de wedstrijd te spelen. Dus ik was zelf wel heel benieuwd 
hoe jullie zouden spelen op dit vroege uur en wetend dat jullie kampioen zouden kunnen worden..... Bij het 
praatje vooraf hebben we het weer gehad over een paar belangrijke punten - in balbezit direct via de 
zijkanten spelen, naar voren. Dan of de lange bal, of rondspelen rond de korf. En vooral met scherp(er) 
schieten, we hebben nog teveel kansen nodig om te scoren (..). En bij balbezit van de tegenpartij, direct 
druk zetten en de lange bal proberen te verdedigen. En bij het verdedigen goed opletten dat je niet achter 
de tegenstander aan rent maar achter de aangever langs gaat... Jullie zaten direct goed in de wedstrijd en 
wisten VEO goed onder druk te zetten. Via goede onderscheppingen kwamen we heel vaak in balbezit en 
jullie waren scherp in het benutten van de kansen! in de 1e 10 minuten lagen er al 4 in en zo ook in de 2e 
10 minuten! met rust 0-8 en wat zeg je dan als coach? Prima gedaan meiden ga zo door...Na rust werden 
jullie toch wat onrustig en ging zeker niet alles zo goed. Mede daardoor kwam VEO een klein beetje in het 
spel, en was het natuurlijk ook leuker voor hen doordat ze aan scoren toekwamen. Na de 3e 10 minuten 
stond het 2-12 en de laatste 10 minuten braken aan. Soms was het een beetje hotseknots korfbal, waar  
 
VEO nog 3x scoorde en wij 2x. Eindstand 5-14!! Waar ik vooral erg trots op ben is dat jullie zo snel de 
oefeningen van de trainingen in de wedstrijden laten zien, en dat jullie met zijn 50en een echt team vormen! 
Dat belooft nog wat! Na de wedstrijd bij ODO nog lekkere snoep gegeten en jullie verteld dat jullie door de 
overwinning al kampioen zijn! A.s. dinsdag tegen Excelsior gaan we nog lekker spelen en na de wedstrijd 
taart???? Tot dinsdag!! trotse coach Rob  
 

ODO F2 - Valto F2 
 
Hallo kampioenen! Een belangrijke wedstrijd vandaag. Als we deze winnen zijn we kampioen! Na eerst nog 
even de F3 aangemoedigd te hebben , was het tijd voor onze wedstrijd. Helaas zijn Robin en Benjamin er 
vandaag niet. We kregen hulp van Frodo, Juliette en Eva. De eerste tien minuten gingen we gelijk goed van 
start! Binnen een minuut zat de eerste bal in de korf. En daarna bleef iedereen de korf goed vinden. Al snel 
kwam de super speler van Valto erbij. Maar dat maakte ons niet uit, ondanks dat Valto ook nog een paar 

http://www.ntk.nl
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keer heeft gescoord en het hard ging regenen hebben we totaal 20x gescoord.  
 
We zijn dus KAMPIOEN! We hebben mooie bloemen gekregen, een prachtige taart en een nog mooiere 
medaille. We hebben het kampioenschap met al onze invallers, maar helaas zonder Robin en Benjamin 
gevierd. Groetjes, Fleur  
 
ODO F3 - Dijkvogels F3 
 
Vandaag al weer de 5de wedstrijd van het seizoen en de tegenstander was Dijkvogels! Het was natuurlijk 
wel spannend, want we staan bovenaan en we hadden tegen de Dijkvogels al eerder dit seizoen met 0-7 
gewonnen! De opkomst was met Tjerk, Eva, Thijmen en Emma prima en als extra man hadden we gelukkig 
Tijn. Die had er wel zin in als opwarmer, want die speelde hierna nog met de F2 voor het kampioenschap! 
Super fijn dat je er was Tijn! 
De wedstrijd begon en de intenties waren direct duidelijk. ODO had er zin in en zocht al snel de korf. We 
waren veel aan de bal en het overspelen ging ook goed. Er werden wat schoten gelost op de korf, maar hij 
wilde er maar niet in en dan gebeurt het natuurlijk aan de andere kant. Net voor de eerste time-out scoorde 
Dijkvogels en net na de time-out scoorde ze de 0-2. Dat was genoeg dacht Eva en ze scoorde nog in de 
eerste helft de 1-2 en in de tweede helft maakte ze ook de 2-2. Super gedaan! Even was er onoplettendheid 
bij ODO en direct was het eerste schot van Dijkvogels weer raak, 2-3. Net na de 2de time-out maakte ze 
ook nog 2-4. Het regende inmiddels, maar dat deerde inval coach Barbara niet en bleef enthousiast de 
spelers coachen. Ook de supporters moedigde flink aan en ODO pakte de draad weer goed op. Er werd 
goed verdedigd en ook de vrije speler gezocht. Dit werd gelukkig beloond met een goal van Emma, 3-4. 
Kort erop maakte Emma ook de 4-4, zou het dan toch kunnen.. Het spel ging op en neer en aan beide 
kanten werden geschoten op de korf. Dijkvogels pakte helaas weer de leiding, 4-5, maar 2 minuten voor tijd 
maakte Emma de gelijkmaker, 5-5! Nog een aanval van ODO in de laatste secondes betekende bijna de 
overwinning, maar een snelle tegenaanval van de Dijkvogels werd ons bijna fataal. Een worp in de laatste 
seconde bleef gelukkig stuiteren op de rand van onze korf en viel er gelukkig niet in! Eindstand 5-5 en super 
goed gespeeld door het hele team. De trainingen werpen hun vruchten af en in vergelijk met een paar 
weken geleden wordt er echt al leuk gespeeld. De spelers hebben er ook plezier in, dat straalt er vanaf! 
ONDO had gelukkig gewonnen van Valto en dat betekent dat we nog steeds bovenaan staan. Volgende 
week kunnen we voor het kampioenschap gaan! Dan spelen we om 9:00uur thuis tegen de nr. 2 Valto. Dus 
kom tot zien! 
Groetjes van een enthousiaste vader! 
 
(ps. in de bijlage nog een foto van de voorbespreking) 

http://www.lrombout.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Van de Technische commissie  
 
Kampioenen! 
Na vorige week ODO B2 al gehuldigd te hebben als kampioen, konden we gisteren onze borst letterlijk en 
figuurlijk nat maken. Op een zeer regenachtige dag waren er maar liefst minimaal 7 zonnestraaltjes door 
kampioenschappen - verwacht, gehoopt, onverwacht - sommigen alleen, sommigen gedeeld kampioen,  
van de volgende teams: 
ODO 5, ODO B1, ODO C1, ODO D3, ODO E2, ODO F2 
 
ODO D2 (onverwacht toch gedeeld kampioen omdat nr. 1 verliest....!) 
Alle teams , trainers, coaches van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat! 
Komende zaterdag heeft ook ODO F3 nog een goede kans om kampioen te worden. In de wedstrijd tegen 
nummer 2 Valto volstaat 1 punt voor (gedeeld) kampioenschap! 
 
 
 
 
 

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Senioren/reserve staan-invallen 
Door aanhoudende blessures én afmeldingen zitten we bij de senioren behoorlijk krap, vooral bij de dames. 
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op spelers uit andere senioren teams, poule dames en ook junioren 
en zelfs B spelers. We hopen dat iedereen zijn/haar best doet om reserve te staan of in te vallen. We 
hebben jullie hard nodig. Schrijf alleen in het uiterste geval af bij de wedstrijd secretaris! En weet je nu al dat 
je in een bepaald weekend of week afwezig bent, meldt dat dan ook! 
 
Week van de scheidsrechter 
Komende week zal ODO weer extra aandacht geven aan de scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders. 
Inmiddels is het al gelukkig een goede, natuurlijke gewoonte geworden om voor de wedstrijd de 
scheidsrechter een handje te geven en na de wedstrijd te bedankten voor het fluiten! In d ejaarlijks 
terugkerende ‘week van de scheidsrechter’ wordt daar nog extra aandacht aan besteed! Zie ook elders in 
de Praatpaal voor meer informatie. 
 
Zaalcompetitie in zicht 
Komende week vindt alweer de laatste ronde plaats van de veldwedstrijden, met een kleine uitloop naar 21 
Oktober, beperkt inhaalprogramma. We zijn al weer weken druk aan het voorbereiden voor de 
zaalcompetitie: trainingsschema’s, oefenwedstrijden (28 Oktober hele vereniging) en natuurlijk de 
competitie. Nog een week en dan verwachten we het concept programma voor de zaal, die nog bestudeerd 
moet worden en evt. aangepast waar we kunnen. Deze week elders in de Praatpaal al veel informatie over 
trainingsschema’s! 
 
In de zaalcompetitie zullen we met 4 E teams de competitie ingaan. De huidige E3 zal worden verdeeld 
over de nieuwe E3 en E4. Voor de E3 zoeken we nog een coach voor op de zaterdag!! 
 
Geblesseerden 
Naast Thom van Waardenburg en Lianne van Popering is deze week Xavienne de Groot geblesseerd 
geraakt aan haar pink. Nog onduidelijk is hoe lang ze er uit is. Xavienne  kennende zo kort mogelijk. 
Sterkte allemaal!  
 
Namens de TC, Rob van der Hak TC@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TC@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/
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PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG!
 PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 20 oktober in de herfstvakantie is 
het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op 
deze middag gaan alle pupillenteams hun 
eigen bord verven voor in de zaal! Ook zullen 
ze een speurtocht gaan doen! Opgeven is 
hiervoor niet nodig, maar afmelden WEL! 
Het is van 13:30u tot ongeveer 16:00u in de 
ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 20 Oktober 
Hoe laat: Van 13:00u tot ongeveer 
16:00u 
Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar 
AC@odomaasland.nl of stuur even een 
appje naar Martijn: 06-81234735                         
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 
20 oktober!                         
De AC 
 
 
 

 

 
Trainen in de zaal 
 
Vanaf dinsdag 17 oktober gaan we al weer in de zaal trainen. Onderstaand het eerste overzicht met de 
tijden. Laat spoedig weten als niet lukt om op de aangegeven tijd trainen te geven. Dit schema is altijd terug 
te vinden op www.odomaasland.nl onder korfbal > trainingsschema. 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/
https://www.odomaasland.nl/2017/08/27/trainingstijden-2/
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Zoals meestal in de eerste weken van de zaalperiode zijn er wat wijzigingen door vakanties, 
oefenwedstrijden enzo. Dit jaar is dat niet anders, daarom oplet voor de afwijkingen op bovenstaande 
schema tot aan de start van de competitie.  

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Dinsdag 17 oktober 
In de herfstvakantie trainen alle ploegen één keertje. Alle ploegen trainen volgens het bovenstaande 
schema. Verzoek aan de trainers om deze gelegenheid te gebruiken en daarmee de gehuurde zaal niet 
leeg te laten staan. 
 
Woensdag 18 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor de F 
 
Donderdag 19 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor alle ploegen.  
 
Zaterdag 21 oktober 
Trainen voor ODO 1+2 om 15:00-17:00 in de Hofstede 
 
Dinsdag 24 oktober 
Geen wijzigingen 
 
Donderdag 26 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO1 om 19:40 thuis tegen Phoenix. En om 21:00 Dijkvogels-Alo. De 
training van ODO B1/B2 is dan voor een keertje op woensdag 25/10 om 19:00. De training van ODO 2 
vervalt. De D1+D3 zullen iets eerder moeten stoppen donderdag. 
 
Zaterdag 28 oktober 
Oefenwedstrijd voor ODO 2 om 17:00 in de Hofstede. Haagse korfbaldagen voor ODO 1+A1 uit. 
 
Dinsdag 31 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO 1 om 19:40 thuis tegen Dubbel6. En om 21:00 Daniaden-Valto. 
De training van de A1/A2 en ODO 2 is dan op woensdag 1 november in de Lentiz hal. A1+A2 om 19:00 en 
ODO 2 om 20:15. De C1+C2 zullen iets eerder moeten stoppen dinsdag. 
 
Donderdag 2 november 
Geen wijzigingen. 
 
Zaterdag 4 november 
Oefenwedstrijden voor de meeste team. Overzicht volgt. Eerste training Kangoeroes in de Hofstede. 
 
Zaterdag 11 november 
Eerste competitieronde. Conceptprogramma nog niet bekend. 
 
André 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Waar is mijn veld? 
 
Met de extra velden ontstaat er soms wat onduidelijkheid over op welk veld er gespeeld gaat worden. 
Vooral in de E en F categorie waar we nu grossieren in de mogelijkheden. In de Praatpaal en het 
competitieschema word vermeld worden op welke ondergrond er wordt gespeeld. In hetzelfde schema kan 
je vinden op welk je bij ODO speelt. Veld 1K40 is het veld het dichtste bij de kantine. Veld 2a1K40 is het 
40×20 veld op het achterste veld. Kijk op de afbeelding voor de vier E en F velden. 3G is op het natuurgras.  
 
André 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/korfbaltechnische-aanwijzingen/
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur . 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

