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 VAN HET BESTUUR 
Van het bestuur 
 
Korfbalvormen 
De maatschappij verandert en korfbal verandert mee. Er voltrekt zich een proces van individualisering 
(helaas), flexibilisering en app-ficatie in de samenleving. Bezit verschuift naar gebruik, met honderdduizend 
knoppen om aan te draaien om alles op jou af te stemmen.  
 
In mijn poging fit te geraken na mijn achillespees blessure gaf ik mij op voor een mudrun (hoogwaardig en 
spectaculair evenement) en ging ik bootcampen, waarbij ik een uur voor aanvang via een app me nog even 
op kon geven (of zou kunnen afmelden bij slecht weer…).  
 
Hoewel ik geloof dat teamsport altijd zal blijven bestaan, moet korfbal als sport wel iets met die 
ontwikkelingen. Dat is ook de beleidsmakers van de bond doordrongen. Met het toevoegen van 
Beachkorfbal en het recent gelanceerde KorfbalPlus35 probeert het vooral in te springen in het korfballen 
buiten het wekelijkse, ietwat dwingende, ritme van de competitie.  
 
Voor oud-korfballers die zijn gestopt, bijvoorbeeld omdat de wekelijkse verplichtingen teveel werden 
vanwege werk en gezin of aanhoudende blessures, is KorfbalPlus35 een uitkomst. Maar ook korfballers die 
op dit moment overwegen te stoppen kunnen gewoon blijven korfballen. KorfbalPlus35 is een 
laagdrempelige, recreatieve korfbalvorm, gericht op gezelligheid, fit blijven en samenzijn met 
leeftijdsgenoten – de ‘goede oude tijd’ laten herleven. Het wordt gespeeld in toernooivorm, op een aantal 
avonden in het voor- of najaar. Dat biedt de mogelijkheid om voor elk toernooi te beslissen of je wel of niet 
deelneemt en kun je zelf bepalen of je ervoor wilt trainen. 
Lees meer op onze website: http://tinyurl.com/korfballen-met-mate 
 
Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is, maar ik had graag gezien dat de korfbalvorm zich niet exclusief 
zou richten op deze leeftijdsgroep, maar ook een uitkomst zou zijn voor senioren die al eerder afhaken bij 
competitiekorfbal vanwege bovenstaande redenen of studie.  
 
Voor ODO is het zaak om de ontwikkeling van KorfbalPlus35 goed in de gaten te houden en zo mogelijk 
mee te gaan doen. Ook moeten we bepalen wat we nu (althans na de zaal ) precies gaan doen met ons 
beachveld en waar de verantwoordelijkheid daarvan nu precies landt in onze organisatie. Wil je 
meedenken? Laat het me weten.  
 
Wat betreft hoogwaardige en spectaculaire evenement hebben we in de kerstvakantie wel e.e.a. in petto.  
 
De jaarlijkse Welvreugddag en het Oliebollentoernooi vallen beide op de 28ste december. Ik hoorde iets met  
lasers voor de jeugd, en dat het oliebollentoernooi wegens succes is uitgebreid richting ALLE senioren. Je 
weet hoe dat gaat met deze dagen, voor je het weet is kerst ;)  
 
Groet, Jaap voorzitter@odomaasland.nl 06-24272330 

http://tinyurl.com/korfballen-met-mate
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 

HIEP HIEP HOERA   
 

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag ! 
 

14 november Celine Doelman 
15 november Linda van Barneveldt en Laura Zegwaard 
18 november Twan van der Meijs 
19 november Bart van Leeuwen en Jordi van Roon 

ALGEMEEN 
 

Van de ledenadministratie 
 
Bij verhuizing en/of wijzigingen in telefoonnummer, e-mailadres e.d., dit graag z.s.m. doorgeven aan de 
secretaris (secretaris@odomaasland.nl) en de ledenadministratie (leden@odomaasland.nl). 
Zo kunnen wij de ledenlijst actueel houden. 
Bij voorbaat dank. 
 
De afgelopen periode zijn er weer enkele nieuwe leden bijgekomen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. 
 
Als nieuwe leden verwelkomen wij; 

- Luuk den Boer 
- Sem den Boer 
- Milou v.d. Kamp 
- Youp Crans 
- Evi Lispet 
- Naomi Verbarendse 
- Feline Verbarendse  

 
Ook Pascal Strootman heeft zich na enkele maanden zonder korfbal weer aangemeld als lid. 
 
We wensen jullie een fijne tijd bij ODO en veel korfbalplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ODO ledenadministratie,  Jasper Moerman  
 

mailto:secretaris@odomaasland.nl
mailto:leden@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO !!!! 
 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het 
eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen 
van hot naar her! 
Woensdag 22 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 

 
Een halfuurtje na zes uur (18.30 uur) allemaal verzamelen, dat is een mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
Het Sinterklaashuis is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.15 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar Saskia van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Mijn telefoonnummer staat weer hier, 
Saskia Plieger, 06-24442848 
De groetjes van de Sint en 
Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG  !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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TEAM VAN DE WEEK – D2 – TEAM VAN DE WEEK  
 
As. zaterdag is het weer zover. ODO 1 speelt een thuiswedstrijd. In de zaal is het zo dat er dan altijd een 
team wordt aangewezen dat het eerste zo goed en zo hard mogelijk mag aanmoedigen.  
 

Zaterdag 18 november is de beurt aan de D2 !! 
 
Jullie worden om 18.30 uur in de sporthal verwacht. ODO trainingspak en sportschoenen zijn 
verplicht. Hier worden jullie nog geschminkt en er wordt geloot wie de bal mag uitnemen. Daarnaast wordt 
er ook nog een blaadje verloot met een selectiefoto en de handtekeningen van de spelers uit de selectie! 
 
Zorg dus dat je er bij bent om kans te maken op dit unieke blad! Tot zaterdag allemaal!  
 
 

UITSLAGEN 
 
 

Zaalsponsors 
 
Dit jaar heeft de Sponsorcommissie voor een nieuwe opzet gekozen. 
 
In plaats van elke thuis wedstrijd van ODO1 één zaalsponsor hebben 
we er voor gekozen om alle zaalsponsors elke zaterdag aandacht te 
geven door middel van twee roll-up banners.   
 
En dank aan de zaalsponsors voor de financiële support !      
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Zaterdag 11 november 2017 

Kinderdijk 1 - ODO 1 27-16 Valto A3 - ODO A2 8-13 Excelsior (D) E2 - ODO E2 7-7 

Kinderdijk 2 - ODO 2 19-16 
Weidevogels B2 - 
ODO B1 

5-14 
Fortuna/Delta Logistiek E7 - 
ODO E3 

5-15 

ODO 3 - Excelsior (D) 
5 

14-8 WION C1 - ODO C1 3-17 ODO E4 - DVS 69 E3 6-0 

De Meervogels 5 - 
ODO 4 

18-16 DES (D) D1 - ODO D1 4-9 De Meervogels F1 - ODO F1 10-5 

ODO 5 - Excelsior (D) 
6 

15-17 
ODO D3 - ONDO (G) 
D2 

0-11 Excelsior (D) F1 - ODO F2 8-5 

ODO A1 - Dijkvogels 
A1 

10-13 
Excelsior (D) E3 - 
ODO E1 

2-10 Excelsior (D) F2 - ODO F3 8-2 

 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
 

Zaaldienst 
 

Week 46   Bezetting Opmerking 

zaterdag 18 
november 

08:45 - 10:30 Lennart van der Lingen  

 10:30 - 12:30 Emy Vijverberg  

 12:30 - 14:30 Maud Regout Of reserve A2 

 14:30 - 16:00 Simon Hanemaaijer  

 16:00 - 18:00 Teko Slot Of reserve ODO 4 

 18:00 - 20:45 Kees v.d. Vaart Opruimen ODO 1 

 
Wat moet ik doen? https://www.odomaasland.nl/de-taken-van-de-zaalwacht-van-odo/ 
 
Samengevat: zichtbaar aanwezig (nieuwe body wamers), zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen, de 
sporthal, kleedkamers netjes blijven, geen kinderen in het materiaal hok, de scheidsrechters worden 
ontvangen en niet alle ballen buiten het ballenhok liggen. Bij verhindering graag onderling ruilen en 
doorgeven aan tc@odomaasland. Dan wordt je beurt netjes in Plunje verwerkt. 
 
 

https://www.odomaasland.nl/de-taken-van-de-zaalwacht-van-odo/
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
Zo de zaalcompetitie is weer van start. As zaterdag is het weer een volle bak qua reserves en invallers. 
Graag alleen in noodgevallen afschrijven. 
 
Heel veel succes ! 
 
Groetjes ! 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014  senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 18 november 

  

12448 ODO 1 - ONDO (G) 1 Aanvang 19:20 

Coach Rob B Aanwezig 18:20 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G 

Dames Cynthia, Eline G, Marije, Nikki H 

  

14924 ODO 2 - TOP (A) 3 Aanvang 18:00 

Coach Alex Aanwezig 17:00 

Heren Martijn M, Martijn V, Michiel M, Thom W 

Dames Daphne W, Isa , Jenny, Maaike G, Noor B 

Reserves Thijs R 

Afwezig Rick V 

  

16327 DES (D) 4 - ODO 3 Aanvang 19:40 

Heren 
Anton, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Lennart L, Marijn 
H, Thijs R, Tim P 

Vertrek 18:30 

Dames Janny, Joyce G, Margot W, Xavienne Chauffeurs 
Jannes, Joyce G, 
Xavienne 

Reserves Jakomijn De Hoornbloem 

 
Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 

 
Let op: reserveshirts nodig 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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17942 ODO 4 - KVS/Maritiem 6 Aanvang 16:40 

Heren Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Aanwezig 15:40 

Dames Barbara, Jakomijn, Marlize, Pien M Scheidsrechter Marc 

Reserves Margot W 

Afwezig Hans G 

  

21557 Valto 6 - ODO 5 Aanvang 18:00 

Coach Bram V Vertrek 17:05 

Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Nathan V, Wouter L Chauffeurs 
Jeroen V, Bart V, 
Vera P 

Dames Celine, Diana, Jaline, Maud R, Vera P Vreeloo 

Afwezig Koen M 

  

18894 Korbis A1 - ODO A1 Aanvang 17:30 

Coach Erna Vertrek 15:50 

Heren Bart M, Niels, Pepijn H, Twan M Chauffeurs 
Twan M, Pepijn H, 
Bart M 

Dames Daniëlle, Daphne K, Ilse A, Iris G, Kim B De Dreef 

Reserves Bart T, Jim Sniepweg 59 WADDINXVEEN 

  

16723 ODO A2 - ONDO (G) A3 Aanvang 13:05 

Coach Jeroen V, Joyce G Aanwezig 12:05 

Heren Bart T, Jim, Joris B Scheidsrechter Mark Z 

Dames Amber V, Demi R, Emma S, Emy , Jaline, Maud R, Suzan 

Afwezig Jolijn 

  

 

Wedstrijdverslagen 

ODO 5 - Excelsior (D) 6 

ODO 5 maakt valse start in de zaal. Na het behaalde kampioenschap op het veld werd er door de 
aanhang van ODO 5 uitgekeken naar de eerste zaalwedstrijd. Met één oefenwedstrijd in de benen was het 
zaal gevoel nog niet helemaal goed. Tegenstander vandaag was Excelsior 6 uit Delft. De wedstrijd was wat 
eerder begonnen, waardoor jullie razende reporter de openingstreffer heeft gemist. Toen ik binnen kwam 
stond er al 1-1 op het scorebord. Met om en om scoren werd het halverwege de eerste helft 3-3 en namen 
de gasten het initiatief over. Tot de rust zouden zij aan de goede kant van de score blijven, maar ODO 5 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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bleef met doelpunten van Bart en JP in het spoor. Vlak voor rust wist Bart ons weer langszij te brengen bij 
6-6, wat ook de ruststand leek te worden. De klok stond namelijk al een tijdje stil, maar Kees, die vandaag 
scheidsrechter van dienst was, had de juiste tijd aan zijn arm. Nadat een Delftse dame haar ploeg weer op 
voorsprong had gezet mocht ook ODO nog een aanval spelen. JP wist in de dying seconds de gelijkmaker 
weer door de korf te krijgen, zodat we bij 7-7 de kleedkamers opzochten. Bij ODO 5 miste ik vandaag een 
beetje de scherpte die er op het veld wel was. Of dit te wijten is aan de nieuwe harde ondergrond zullen we 
de komende weken zien, maar we kwamen in ieder geval niet scherp uit de kleedkamer. Excelsior wist 
direct te scoren uit hun openingsbal en nog binnen de eerste minuut lag ook de 7-9 door de korf. Na vijf 
minuten kwam ODO weer op gelijke hoogte met de 10-10 van Bram en zou ODO dankzij de doelpunten van 
Jacco en Diana weer op voorsprong komen. Excelsior is echter een ploeg die niet snel opgeeft en bleef ook 
nu aan het elastiek hangen. Halverwege de tweede helft kwamen zij weer langszij bij 13-13 en wisten 
enkele minuten later weer op voorsprong te komen. Er werd een gaatje geslagen naar 13-16, voordat coach 
Bram over zou gaan tot het inbrengen van verse spelers. Met nog minder dan tien minuten op de klok 
mochten Nathan en Wouter gaan proberen om de inhaalslag te maken. Wouten wist in de slotfase nog wel 
de korf te vinden, maar voor dat de echte aansluiting tot stand kwam zorgde Excelsior weer voor een marge 
van drie. In een minuut drie doelpunten maken is wel erg lastig, dus was de wedstrijd wel gespeeld. Bart 
zette de eindstand op het scorebord door van onder de korf de 15-17 te scoren. Na een lange reeks van 
louter overwinningen was hiermee de eerste nederlaag in het zaalseizoen een feit. Volgende week wacht 
weer een nieuwe tegenstander. Hoewel VALTO 6 niet echt nieuw is te noemen. Tegen deze ploeg zijn het 
altijd leuke wedstrijden, waar meestal degene met de beste vorm van de dag de winnaar wordt. Na de 
wedstrijd wordt er dan ook vaak gezamenlijk geëvalueerd onder het genot van een drankje. Deze wedstrijd 
zal starten om 18:00 uur in de Vreeloo hal in De Lier. Arno van Leeuwen.  
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
TEAM VAN DE WEEK – D2 – TEAM VAN DE WEEK 
  
As. zaterdag is het weer zover. ODO 1 speelt een thuiswedstrijd. In de zaal is het zo dat er dan altijd een 
team wordt aangewezen dat het eerste zo goed en zo hard mogelijk mag aanmoedigen.  
 

Zaterdag 18 november is de beurt aan de D2! 
 
Jullie worden om 18.30 uur in de sporthal verwacht. ODO trainingspak en sportschoenen zijn 
verplicht. Hier worden jullie nog geschminkt en er wordt geloot wie de bal mag uitnemen. Daarnaast wordt 
er ook nog een blaadje verloot met een selectiefoto en de handtekeningen van de spelers uit de selectie! 
Zorg dus dat je er bij bent om kans te maken op dit unieke blad! Tot zaterdag allemaal!  
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Van de wedstrijdsecretaris  
 

Een goed begin ….. 
 
Is het halve werk. En dat geldt alvast voor D, C1 en B1. Zij wisten alle drie hun eerste competitiewedstrijd te 
winnen.  Komende zaterdag begint voor de overige teams ook de competitie, behalve voor D3. Zij moeten 
nog 1 weekje wachten, maar zij hadden zaterdag nog wel een oefenwedstrijd. Helaas was ONDO D2 een 
maatje te groot. 
 
ODO 1 speelt zaterdag thuis in de Hofstede. Ook altijd leuk om te komen kijken!! 
 
En jullie weten het waarschijnlijk allemaal al wel, maar voor de zekerheid: afmelden kan via 
aspiranten@maasland.nl (liever niet natuurlijk) en vanaf donderdag graag ook even een telefoontje, zodat je 
zeker weet dat je afmelding is aangekomen en ik gelijk iemand anders kan regelen. 
 
Tot zaterdag !  
 
Helen (06-24912423) aspiranten@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 18 november 
 

  

18065 ODO B1 - ONDO (G) B3 Aanvang 15:30 

Coach Frits Aanwezig 14:30 

Heren Cas, Lex, Sam B, Twan R Scheidsrechter Anton 

Dames Gysa, Liza, Marieke, Marit, Sam Z 

  

18056 ODO B2 - Weidevogels B3 Aanvang 14:20 

Heren Dustin, Ivo, Jelle L, Stef, Thijs M, Tjerk D Aanwezig 13:35 

Dames Britt M, Femke, Ilse M, Laura P, Nina S Scheidsrechter Simon 

  

24323 Ten Donck C1 - ODO C2 Aanvang 13:00 

Coach Jacco, Noor B Vertrek 12:05 

Heren Gijs, Jasper Chauffeurs 
Milou P, Isabelle, 
Jasper 

Dames Floor M, Isabelle, Karlijn P, Marlies, Milou P, Roos S, Roos H Reyerparkhal 

  

mailto:aspiranten@maasland.nl
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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26521 ODO D1 - Weidevogels D1 Aanvang 12:00 

Coach Cynthia, Martijn V Aanwezig 11:30 

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

Scheidsrechter Tim P 

  

27881 Fortuna/Delta Logistiek D4 - ODO D2 Aanvang 13:00 

Coach Martijn M, Nathan V Vertrek 12:10 

Heren Jayden, Joa, Kobus, Maarten, Toine S Chauffeurs 
Maarten, Kim M, 
Toine S 

Dames Amberly, Eva S, Kim M, Sanne van R, Seher, Sterre N Fortuna-hal 

 
Schoemakerstraat 342, Delft 

  

 
 
 
 
TEAM VAN DE WEEK – D2 – TEAM VAN DE WEEK  
 
 
As. zaterdag is het weer zover. ODO 1 speelt een thuiswedstrijd. In de zaal is het zo dat er dan altijd een 
team wordt aangewezen dat het eerste zo goed en zo hard mogelijk mag aanmoedigen.  
 

Zaterdag 18 november is de beurt aan de D2! 
 
Jullie worden om 18.30 uur in de sporthal verwacht. ODO trainingspak en sportschoenen zijn 
verplicht. Hier worden jullie nog geschminkt en er wordt geloot wie de bal mag uitnemen. 
Daarnaast wordt er ook nog een blaadje verloot met een selectiefoto en de handtekeningen van de spelers 
uit de selectie!  
Zorg dus dat je er bij bent om kans te maken op dit unieke blad! Tot zaterdag allemaal!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 

 
SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO  
 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het 
eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen 
van hot naar her! 
Woensdag 22 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 
 
 
 

Een halfuurtje na zes uur (18.30 uur) allemaal verzamelen, dat is een mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
Het Sinterklaashuis is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.15 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar Saskia van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Mijn telefoonnummer staat weer hier, 
Saskia Plieger, 06-24442848 
De groetjes van de Sint en Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Van de wedstrijdsecretaris  
 
Zo de eerste zaalwedstrijden zitten er op.  De meeste wedstrijden zijn gewonnen . de wedstrijd van de F2 is 
verzet naar woensdag 13 december. Als je niet kan spelen graag zo snel mogelijk doorgeven. 
 
Heel veel plezier,  groetjes,  Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 

Wedstrijdprogramma zaterdag 18 november 

ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E5 (33034) 

Scheids: Lennart L 

Coach: Isa , Daphne W 

Dames: Birke, Dominique B, Lotte R, Nienke S, Ruth P 
 

Aanwezig: 08:30 

Aanvang: 09:00 

wedstrijdformulier 

 

 
ODO E2 - Nexus E1 (33026) 

Scheids: Vera P 

Coach: Rob H 

Dames: Ciara, Lynn, Naomi Verbarendse, Noor V, Pien G, Tess B 
 

Aanwezig: 09:30 

Aanvang: 10:00 

wedstrijdformulier 

 

 
ODO E3 - Avanti (P) E8 (33013) 

Scheids: Emy 

Coach: Liza, Marit 

Heren: Tim B 

Dames: Bo G, Evi R, Pascale, Wende 

Afwezig: Brent 
 

Aanwezig: 10:30 

Aanvang: 11:00 

wedstrijdformulier 

 

 
ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 (29884) 

Scheids: Niels 

Coach: Jakomijn 

Heren: Duncan, Frodo 

Dames: Juliette, Minke, Romae 
 

Aanwezig: 09:30 

Aanvang: 10:00 

wedstrijdformulier 

 

 
ODO F3 - OZC F1 (29898) 

Scheids: Jaline 

Coach: Suzan , Bart T 

Heren: Thijmen, Tjerk S, Youp 

Dames: Emma B, Feline 
 

Aanwezig: 08:30 

Aanvang: 09:00 

wedstrijdformulier 

 

 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.odomaasland.nl/plunje/wedstrijd_editor.php?id=11341
http://www.odomaasland.nl/plunje/wsform_create2.php?wsids=11341
http://www.odomaasland.nl/plunje/wedstrijd_editor.php?id=11342
http://www.odomaasland.nl/plunje/wsform_create2.php?wsids=11342
http://www.odomaasland.nl/plunje/wedstrijd_editor.php?id=11343
http://www.odomaasland.nl/plunje/wsform_create2.php?wsids=11343
http://www.odomaasland.nl/plunje/wedstrijd_editor.php?id=11344
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Wedstrijdverslagen 

Excelsior (D) E2 - ODO E2 (7-7) 

Vandaag de 1e zaalwedstrijd tegen een bekende tegenstander....Op het veld 1x uit wonderbaarlijk toch nog 
gewonnen en thuis ruim. Maar we beginnen gewoon weer op nul....Vandaag voor het eerst met Naomi erbij! 
We gaan in de competitie elke wedstrijd in met 1 2-tal dat de hele wedstrijd speelt, en de 2 andere 2-tallen 
vallen om de beurt 10 minuten in. Qua speelminuten en beleving mooi verdeeld maar ook wel een beetje 
onrustig. Vandaag waren jullie niet allemaal scherp bij de les. Zodra Excelsior de bal kreeg zetten we wel 
druk maar niet heel fel; daardoor kon Excelsior toch in balbezit blijven en ook rond de korf lieten wij ons 
verrassen door niet op te letten bij het verdedigen. Ook de fopbal, daar moesten jullie nog aan wennen. En 
we kregen wel heel veel kansen maar ook daarvan werden er niet heel veel benut (behalve Pien dan, die 
had het vizier wel heel erg scherp staan vandaag). Al met al kwam Excelsior daardoor met 3-1 en 4-2 voor. 
Daarna lukte het ons wel weer om dichterbij te komen en zelfs voor te komen. Uiteindelijk een gelijkspel, 
over de hele wedstrijd wel terecht. We gaan weer hard trainen meiden!! Rob  

De Meervogels F1 - ODO F1 (10-5) 

Zaterdag begon de competitie (alweer! net als op het veld) bij Meervogels uit. Meervogels is een goede 
ploeg, dus we wisten dat het lastig zou worden. Maar de thuiswedstrijd op het veld was geëindigd in 6-6, 
dus ik was erg benieuwd hoe het deze wedstrijd zou gaan. Helaas was Minke ziek en gingen we met z'n 
vieren op pad. De wedstrijd ging in het begin gelijk op. Na 10 minuten was het 2-2, daarna was het 
meervogels die wel tot scoren kon komen, 5-2 met rust. Helaas werden er een paar slordige ballen gegooid 
en niet dicht genoeg verdedigd (niet halverwege blijven hangen om de bal te onderscheppen, maar altijd 
eerst (!!!!) je eigen tegenstander verdedigen), dus kon de tegenstander een paar doelpunten maken. In de 
tweede helft kwam ODO weer een beetje in de buurt, terug naar 6-4 en 7-5, maar Meervogels wist daarna 
nog een paar doelpunten te maken en was de eindstand 10-5. Verliezen van Meervogels is totaal geen 
schande! Al hadden we met iets beter spel (minder fouten en beter gooien en vrijlopen), het Meervogels wel 
iets moeilijker kunnen maken. Maar dat proberen we volgende keer dan weer!Hoogtepunten van de 
wedstrijd vond ik de 2 doelpunten uit strafworpen van Frodo en Duncan, perfect genomen, technisch niks 
op aan te merken, en.... RAAK! super gaaf! groetjes jakomijn  

Excelsior (D) F2 - ODO F3 (8-2) 

De eerst competitiewedstrijd in de zaal speelden we tegen Excelsior Delft. Jullie hadden er zin in om te 
beginnen. Al snel bleek dat Excelsior het makkelijker vond om de bal te onderscheppen en vonden jullie het 
moeilijk om bij de eigen paal te komen. Een aantal tegenstanders was een stuk langer. Jullie stonden als 
kanjers te verdedigen, maar ondanks dat kwamen ze toch met 3-0 voor. Emma kwam erin als superspeler 
en scoorde daarna al snel een mooi doelpunt 3-1! De kansen kwamen wat meer, jullie durven steeds sneller 
te schieten, echt super goed! Er rolden een paar kansen van Thijmen uit de mand, een mooie poging van 
Youp ging net naast. In de tweede helft scoorde Excelsior weer en kwam dit keer Tjerk als super speler 
erin. Recht voor de korf stond hij helemaal vrij en dat werd een prachtig doelpunt. Wat straalde je Tjerk, je 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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was zo trots op jezelf en terrecht! Helaas konden we met één speler in het veld meer het verschil niet 
maken en het werd het uiteindelijk 8-2. Ondanks dat was het een leuke wedstrijd om te zien. Jullie worden 
elke week en stukje beter! Woensdag met de training lekker oefenen met gooien, vangen en vrijlopen en 
dan gaan we vol goede moed volgende week weer spelen. Groeten Barbara (moeder van Thijmen)  

ODO F3 - Maassluis F3 (2-3) 

We speelden zaterdag de eerste wedstrijd van het zaalseizoen thuis tegen Maassluis. Youp en Celine 
speelden hun eerste wedstrijd. Met veel publiek van beide partijen was het gezellig druk in de sporthal.  
Jullie maakten er een spannende wedstrijd van. Jullie waren echt gelijk aan elkaar. Na een paar mooie 
pogingen scoorde als eerste Maassluis. Na vijf minuten stond het al snel gelijk door een mooi afstandschot 
van Emma. 
In de tweede helft kwamen we voor te staan door een doelpunt van Thijmen, helaas scoorde Maassluis al 
snel daarna twee doelpunten en lukte het niet meer om gelijk te komen. 
Kanjers van de F3 wat hebben jullie het knap gedaan! 
Na de wedstrijd was er nog een lekker cakeje van onze jarige coach Suzan! Gefeliciteerd Suzan. 
Volgende week gaan we naar Excelsior Delft voor de competitie. 
 
Groeten Barbara moeder van Thijmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
As zaterdag is er weer trainen in de sporthal de hofstede van 10 tot 11 uur. 
 
Heel veel plezier ! Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 

SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO  
 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen van hot naar her! 
Woensdag 22 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 
 
Een halfuurtje na zes uur (18.30 uur) allemaal verzamelen, dat is een 

mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
Het Sinterklaashuis is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.15 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar Saskia van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Mijn telefoonnummer staat weer hier, 
Saskia Plieger, 06-24442848 
De groetjes van de Sint en Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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