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 VAN HET BESTUUR 

 

Van de voorzitter 

 

Divers 

 

Afgelopen donderdag vergaderde wij als bestuur. Barbara Hanemaaijer schoof bij de vergadering aan, met als beoogd 

doel invulling te gaan geven aan de vacature Beheer Gebouwen. Onder die functie valt het contact met de Kantine 

Commissie en het coördineren van onderhoud aan de gebouwen. Hoe e.e.a. precies ingevuld gaat worden is nog 

onderwerp van discusssie, maar we zijn blij met deze aanvulling van ons bestuur! 

 

Op de agenda stond ook de invulling van de zaalwacht. De zaalwacht is, in tegenstelling tot de velddienst, een officiële 

functie die door de korfbalbond verwacht wordt in te vullen, vergelijkbaar met het aanwezig zijn van een 

scheidsrechter. De zaalwacht zorgt voor het ordentelijk verloop van het thuisprogramma, dus op tijd starten, geen 

ballen die door de zaal zwerven, geen rennende kinderen door de zaal en zeker niet in de materiaalhokken. De 

zaalwacht is het visitekaartje van de vereniging. 

Tot heden wezen we vaak een scheidsrechter of coach aan die die periode ´toch al´ in de zaal was, maar in praktijk 

blijkt deze stapeling van taken niet echt werkbaar. We gaan daartoe in de eerste twee weken van januari een 

expirement aan met de invulling van de zaalwacht door ouders van jeugdleden tijdens/rondom wedstrijden van hun 

kinderen. Komende tijd zullen we ouders benaderen en zorgen dat er een gedegen instructie komt, mocht je je willen 

aanmelden voor deze belangrijke job dan weet u mij te vinden.  

 

Wat vanuit het verleden altijd verbonden is geweest aan de zaalwacht is het opbouwen van de ODO-zaterdag. 

Ophangen van de schilden van de teams, ODO-vlaggen, Zaalsponsor banners en de muziekinstallatie. Die 

vanzelfsprekende koppeling willen we het liefst vervangen door een clubje mensen die dit elke zaterdag doen. 

Tijdsinvestering ongeveer een half uurtje. We vinden het goed als de coaches zich gewoon kunnen bezig houden met 

de voorbereiding op de wedstrijd en de zaalwacht alleen de orde-taak heeft.  

 

Als ik voorafgaand aan de regioderby Maassluis – ODO had gehoord dat ODO er 24 zou gaan scoren zou ik daarvoor 

hebben getekend. Maar zelfs 24 terffers waren gisteren niet voldoende om hetdit seizoen zeer makkelijk scorende 

Maassluis af te stoppen, sterker nog zij wisten maar liefst 36 doelpunten te maken. Een mooie prestatie van onze buur, 

maar ODO kan uit de 24 treffers voldoende vertrouwen tanken voor het duel aanstaande zaterdag tegen Korfbatjo, wat 

dit weekend verrassend won van de andere titelkandidaat Kinderdijk. Mooi om te zien was het grote aantal ODO-ers 

dat naar Maasluis was afgereisd, we hopen jullie zaterdag ook in de eigen hal te mogen begroeten. 

 

Groet, Jaap 

voorzitter@odomaasland.nl 

06-24272330 

 

 

 

  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 

 

 

 

11 december Emma van Wijk                                              

12 december Barbara Hanemaaijer 

13 december Bram van Leeuwen 

17 december Maaike Goedendorp en Ivo van Velzen 

 

 

Namens ODO een feestelijke dag toegewenst. 

ALGEMEEN 

Zaaldienst 

 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 50 
   

zaterdag 16 

december 

08:45 - 10:30 Jenny van Barneveldt Aanwezig ouders graag even helpen met  

klaar zetten spullen 

 
10:30 - 12:00 Margot de Winter 

 

 
12:00 - 13:30 Anton Hanemaaijer 

 

 
13:30 - 14:45 Bram van Leeuwen 

 

 
14:45 - 17:30 Olaf Passchier Of reserve ODO 4 

 
17:30 - 20:15 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 materiaalhok spelen, 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.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Al ruim 50 inschrijvingen voor het oliebollentoernooi! 

 

Het oliebollentoernooi voor de senioren is dit jaar op donderdag 28 december. Nieuw is dat alle senioren welkom zijn 

en we al eind van de middag  willen beginnen. Onveranderd is dat we ook weer gaan zorgen voor een lekkere maaltijd. 

Maar belangrijker is dat ook oud leden, vrienden, supporters gewoon weer heel erg welkom zijn om mee te doen. Stuur 

deze uitnodiging dan ook gerust door! Inmiddels hebben we al ruim vijftig inschrijvingen, waarvan de bijna niet 

spelden (oud) leden. En bijna iedereen eet ook gezellig mee! 

 

Wij krijgen er daarom ook steeds meer zin in! Opgeven kan nog altijd middels het bekende formulier t/m donderdag 21 

december. Zeker als je ook de daghap wilt is tijdige opgave handig. Het is trouwens geen probleem om eerste deel 

toernooi te missen, als je als één van de weinige moet werken ofzo. Dit kan je aangeven bij het aanmelden. Alleen 

blijven eten kan je ook aangeven via formulier. Kom je alleen een borrel doen, dan is opgeven niet nodig. 

 

Programma 

16:30 Start toernooi (4 tegen 4) 

18:00 Daghap in de Sjee 

19:00 Vervolg toernooi 

22:00 Champagne uitreiking aan de winnaars 

22:15 Borrel in de Sjee 

 

Verder 

– Neem een wit en gekleurd shirt mee, zodat ‘de tegenpartij’ te herkennen is 

– Heb je een scheidsrechtersfluitje neem deze dan ook mee 

– Info hoe de kosten van de maaltijd vooraf betaald kunnen worden volgt binnenkort. 

 

Houd de site en Praatpaal in de gaten, voor toevoegingen aan dit bericht. 

Rob, Frits, André 

 

Opgave Formulier https://goo.gl/forms/hf86yTKQ4Q9eLTw12  

https://goo.gl/forms/hf86yTKQ4Q9eLTw12
https://goo.gl/forms/hf86yTKQ4Q9eLTw12
https://goo.gl/forms/hf86yTKQ4Q9eLTw12
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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SCHEIDSRECHTERSZAKEN 

 
Het is alweer bijna kerst, dus tijd om de invulling voor volgend jaar te verzorgen. Soms is het tijd om creatief met de 

invulling om te gaan. Voor de E- en de F- wedstrijden heb ik zeer veel jeugd gebruikt. Om deze een keer te ontzien heb 

ik op 27 januari een creatieve invulling gemaakt, met mensen die je normaal niet zou verwachten. Graag even nakijken 

of je overal kan, en zo niet het liefst zelf voor een vervanger zorgen. 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Bezetting 

Week 50 
   

woensdag 13 

december 

17:30 ODO F2 - Phoenix F2 Bart Moekestorm 

zaterdag 16 

december 

09:00 ODO E4 - Albatros E7 Vera Poot 

 
09:00 ODO F2 - Dijkvogels F2 Jaline van Hartingsveldt  
10:00 ODO E1 - Phoenix E3 Twan van der Meijs  
10:00 ODO F1 - KCR F1 Niels Haring  
11:05 ODO E3 - Excelsior (D) E4 Jim Poot  
11:05 ODO F3 - Fortuna/Delta 

Logistiek F3 

Margot de Winter 

 
12:05 ODO D1 - De Meervogels D1 Anton Hanemaaijer  
13:10 ODO C1 - De Meervogels C2 Bram van Leeuwen  
14:15 ODO B1 - PKC/SWKGroep 

B5 

Hans van Gastel 

 
15:20 ODO 4 - VEO 5 Erik Passchier 

Week 01 
   

dinsdag 2 januari 19:30 ODO 2 - Weidevogels 2 Kees van Popering  
21:00 ODO 1 - Weidevogels 1 Hans van Gastel 

zaterdag 6 januari 10:30 ODO D3 - Maassluis D2 Marlize van Nierop  
11:35 ODO D2 - Die Haghe D3 Bart Moekestorm  
12:40 ODO C2 - Eureka C1 Twan van der Meijs  
13:45 ODO A2 - Weidevogels A3 Wouter van Leeuwen  
15:00 ODO 3 - Dijkvogels 3 Marc Goudzwaard  
16:15 ODO 5 - Twist 6 Marijn t Hart 

Week 02 
   

zaterdag 13 januari 09:00 ODO E1 - Excelsior (D) E3 Lennart van der Lingen  
09:00 ODO F2 - Valto F2 Emy Vijverberg  
10:00 ODO E2 - Excelsior (D) E2 Joris de Bruijn 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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10:00 ODO F1 - Valto F1 Pepijn v.d. Hout  
11:00 ODO E3 - Fortuna/Delta 

Logistiek E7 

Jaline van Hartingsveldt 

 
11:00 ODO F3 - Excelsior (D) F2 Margot de Winter  
12:00 ODO D1 - DES (D) D1 Jannes van der Vaart  
13:00 ODO C1 - WION C1 Thijs Ramakers  
14:00 ODO B2 - Twist B3 Simon Hanemaaijer  
15:05 ODO B1 - Weidevogels B2 Tim Plieger  
16:15 ODO 4 - De Meervogels 5 Erik Passchier 

Week 03 
   

zaterdag 20 januari 10:00 ODO E4 - Nieuwerkerk E6 Vera Poot  
11:00 ODO D3 - Valto D3 Mark Zegwaard  
12:00 ODO D2 - Fortuna/Delta 

Logistiek D4 

Niels Haring 

 
13:05 ODO C2 - Ten Donck C1 Janny Ramakers  
15:35 ODO 3 - DES (D) 4 Hans van Gastel  
16:55 ODO 5 - Valto 6 Kees van Popering 

Week 04 
   

zaterdag 27 januari 09:00 ODO E3 - KCC/SO natural 

E3 

Simon Hanemaaijer 

 
09:00 ODO F2 - ONDO (G) F2 Marije van Dijk  
10:00 ODO E1 - ONDO (G) E3 Rick Vermeer  
11:00 ODO E2 - Avanti (P) E3 Marlize van Nierop  
11:00 ODO F3 - ONDO (G) F3 Claudia Vreugdenhil  
12:00 ODO D3 - Korbis D2 Bart Moekestorm  
13:00 ODO D1 - ALO D1 Bram van Leeuwen  
14:05 ODO B2 - ONDO (G) B4 Twan van der Meijs  
15:10 ODO C1 - Valto C3 Anton Hanemaaijer  
16:15 ODO B1 - Excelsior (D) B1 Michiel Molendijk 

Week 05 
   

zaterdag 3 februari 10:00 ODO E4 - Avanti (P) E9 Jim Poot  
10:00 ODO F2 - Excelsior (D) F1 Emy Vijverberg  
11:00 ODO D2 - Avanti (P) D5 Tim Plieger  
12:05 ODO C2 - De Meervogels C3 Jannes van der Vaart  
13:15 ODO 3 - ONDO (G) 3 Erik Passchier  
15:55 ODO 5 - Avanti (P) 9 Marijn t Hart  
17:15 ODO A2 - Avanti (P) A4 Marc Goudzwaard 

Week 06 
   

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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zaterdag 10 

februari 

09:00 ODO E2 - ONDO (G) E8 Vera Poot 

 
09:00 ODO F3 - Weidevogels F2 Pepijn v.d. Hout  
10:00 ODO F1 - ONDO (G) F1 Jaline van Hartingsveldt  
11:00 ODO D1 - Valto D2 Karin Godthelp  
12:05 ODO B2 - Olympia (S) B3 Mark Zegwaard  
13:10 ODO C1 - Olympia (S) C2 Thijs Ramakers  
14:15 ODO B1 - Olympia (S) B2 Olaf Passchier  
15:20 ODO 4 - Valto 4 Wouter van Leeuwen 

Week 07 
   

zaterdag 17 

februari 

09:00 ODO D3 - Fortuna/Delta 

Logistiek D3 

Niels Haring 

 
11:00 ODO D2 - Phoenix D2 Simon Hanemaaijer  
12:00 ODO C2 - Avanti (P) C4 Lennart van der Lingen  
13:00 ODO B2 - De Meervogels B3 Janny Ramakers  
14:00 ODO A2 - RWA A2 Wouter van Leeuwen  
15:10 ODO 3 - Paal Centraal 2 Hans van Gastel  
16:20 ODO 5 - DES (D) 7 Kees van Popering 

Week 10 
   

zaterdag 10 maart 09:00 ODO E4 - Fortuna/Delta 

Logistiek E8 

Emy Vijverberg 

 
09:00 ODO F3 - KCR F3 Pepijn v.d. Hout  
10:00 ODO E2 - Vriendenschaar 

(B) E2 

Joris de Bruijn 

 
10:00 ODO F1 - De Meervogels F1 Margot de Winter  
11:00 ODO E1 - De Meervogels E2 Bart Moekestorm  
11:00 ODO E3 - Phoenix E4 Vera Poot  
12:00 ODO D1 - Avanti (P) D3 Twan van der Meijs  
13:00 ODO C1 - Avanti (P) C3 Anton Hanemaaijer  
14:00 ODO B2 - Avanti (P) B6 Jarno de Man  
15:05 ODO 4 - KZ Danaïden 4 Erik Passchier 

 

Wim Poot 

wpoot@live.com 

06-20476685 

 

 

 

mailto:wpoot@live.com
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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UITSLAGEN 

 

7-12-2017 

Paal Centraal 2 - ODO 3 18-14     

9-12-2017 

Maassluis 1 - ODO 1 36-24 ODO A2 - Valto A3 10-9 ODO D3 - IJsselvogels D2 7-6 

RWA 3 - ODO 2 13-5 
Olympia (S) B3 - ODO 

B2 
2-8 Achilles (Hg) E2 - ODO E1 7-4 

ODO 3 - Nieuwerkerk 

6 
17-24 

ODO C2 - Vitesse (Ba) 

C4 
4-6 ONDO (G) E8 - ODO E2 4-9 

Valto 4 - ODO 4 29-14 Valto D2 - ODO D1  ONDO (G) F1 - ODO F1 14-8 

Phoenix A1 - ODO A1 13-7 ODO D2 - Valto D4 6-4 
Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO 

F2 
22-5 

 

 

VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS 

 

Zo nog een zaterdag korfballen voor het nieuwe jaar. Er zijn weer wat dames geblesseerd geraakt de afgelopen tijd. 

Dus echt alleen afbellen in noodgevallen. 

 

Heel veel succes 

 

Groetjes 

 

Claudia Vreugdenhil 06-51470014 

senioren@odomaasland.nl 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 december 

  

12466 ODO 1 - Korbatjo 1 Aanvang 19:10 

Coach Rob B Aanwezig 18:10 

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

Dames Cynthia, Eline, Marije, Nikki H 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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14956 ODO 2 - DSO (K) 2 Aanvang 17:50 

Coach Alex Aanwezig 16:50 

Heren Martijn M, Martijn V, Rick, Thom 

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

Reserves Iris G, Tim P, Twan M 

Afwezig Michiel M 

  

17961 ODO 4 - VEO 5 Aanvang 15:20 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Aanwezig 14:20 

Dames Barbara, Diana, Jakomijn, Marlize Scheidsrechter Erik 

Reserves Margot W 

Afwezig Pien M 

  

21329 DES (D) 7 - ODO 5 Aanvang 17:00 

Coach Bram V Vertrek 15:55 

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

Dames Celine, Emma S, Laura N, Suzan , Vera De Hoornbloem 

Afwezig Jeroen, Koen Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

18804 ODO A1 - Nieuwerkerk A2 Aanvang 16:35 

Coach Erna Aanwezig 15:35 

Heren Bart M, Niels, Pepijn H, Twan M 

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

Reserves Bart T, Emy , Jaline, Jor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/


 Praatpaal jaargang 27 10 10-12-2017 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Maassluis 1 - ODO 1 (36-24) 

Beste lezer, Bij de bekendwording van de zaalpoule voor dit seizoen, werden ODO en Maassluis in dezelfde poule 

ingedeeld. Deze wedstrijden zijn toch net iets specialer dan de andere reguliere competitiewedstrijden. Vorig seizoen 

werd de Maasderby 2x gespeeld en dat waren twee echte krakers. Daarnaast leverden deze wedstrijden 4 punten op 

(voor de Maaslanders). Dit seizoen is alles anders bij beide ploegen. Waar ODO een 'opbouwjaar' heeft, hoopt 

Maassluis dit seizoen te gaan oogsten met het liefst twee kampioenschappen en promoties. Beide ploegen hebben dan 

ook weinig geheimen voor elkaar. Zo is dit seizoen te zien dat ODO nog zoekende is en daardoor wisselvalig. 

Maassluis scoort heel makkelijk (en veel) en wint al haar wedstrijden. In deze editie was het ODO met het eerste 

doelpunt in de wedstrijd, maar Maassluis met de betere start. Na 10 minuten stond er 7-3 tussenstand op het bord. En 

deze lijn heeft zich voortgezet in de rest van de eerste helft. Een ontketend Maassluis wist maar liefst 20 goals te 

scoren in de eerste helft. Ruststand 20-9. Het waanzinnige schotpercentage van Maassluis zakte de eerste 10 minuten 

na rust behoorlijk in. Daarnaast was de terugkeer van Wouter in het veld een impuls (4 goals). Ook de verhuizing van 

Martijn v V naar het andere vak wierp zijn vruchten af. De inhaalrace werd ingezet, maar een échte comeback werd het 

helaas nooit. Dichter dan 6 goals kwamen we niet, waardoor een resultaat nooit echt in zicht kwam. Wel is er de 

tweede helft een wedstrijd van gemaakt. Er is 15x gescoord de tweede helft en dat is gewoon goed. Dit biedt 

perspectief om weer op voort te borduren. Eindstand werd 36-24. Dit mag aanstaande zaterdag gaan gebeuren tegen 

Korbatjo 1 om 19:10 uur in De Hofstede. Hopelijk met wederom veel supporters net als gisteren bij Maassluis, 

waarvoor bedankt! Maassluis gefeliciteerd, succes met de kraker tegen Kinderdijk zaterdag en graag tot 10 februari 

voor de return. Tot slot werd mij veelvuldig gevraagd naar het aantal strafworpen. Dit waren 20 in totaal waarbij 11 

voor Maassluis en 9 voor ODO. Overigens werden alle 20 strafworpen gescoord. Groetjes, Bart de Vos    

 

RWA 3 - ODO 2 (13-5) 

Zaterdag stond RWA 3 op het programma. We hadden donderdag al goed getraind op alles wat in de wedstrijd op het 

veld fout ging tegen deze club. Dus vertrokken we met goede moed naar RWA waar we goed op tijd aankwamen.  Na 

het warmlopen en het inschieten begonnen we de wedstrijd. We begonnen goed en kwamen met 1-3 voor door een paar 

mooie schoten. Helaas scoorde RWA mee en gingen we de rust in met een 5-4 achterstand.  Er werd aan allebei de 

kanten goed verdedigd en daardoor had onze aanval het lastig met scoren. Hierdoor kwamen we niet goed in ons spel. 

Maar de wedstrijd was nog niet gespeeld de tweede helft kon alles nog veranderen. Helaas kwamen wij nog steeds niet 

in het spel wat we normaal spelen. Dit was bij RWA wel het geval. Het ging steeds beter lopen bij hen en ze liepen 

daardoor uit tot 11-4. De tweede helft is er precies 1 keer gescoord aan de kant van ODO dat was het schot van Noor. 

Uiteindelijk is het 13-5 geworden.  We hebben het collectief gewoon niet goed gedaan, maar dat komt volgende week 

zeker wel goed in de wedstrijd tegen DSO. Dan gaan we er weer met z'n allen voor en houden we de punten in 

Maasland. Volgende week mag Martijn M het stukje schrijven. groetjes Isa  

 

Valto 4 - ODO 4 (29-14) 

Een tegenstander die een ongekend (ook voor hen, trouwens) rendement haalde uit de scoringspogingen. Een 

tegenstander ook, die na afloop plakplaatjes met (eigen) afbeeldingen gaat ruilen met elkaar. Vaak wint ODO 4 met 14 

doelpunten. Soms zegt dat allemaal genoeg. Hoogtepunt aan ODO zijde was herintreedster Loraine die breed 

glimlachend meedeed. Tot de volgende kans... Rob  

 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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ODO A1 - Maassluis A2 (12-13) 

Deze week stond er in onze eigen (goed gevulde) sporthal de wedstrijd tegen CKC Maassluis op het programma. Voor 

vele een echte derby waar extra druk bij komt kijken. Voor de wedstrijd was er dan ook wat meer spanning dan 

normaal maar had vooral iedereen zin om er een mooie pot van te maken. We begonnen dan ook goed aan de 

wedstrijd. We pakte al gauw de voorsprong en hielden deze vast tot aan de rust. Ondanks het goede spel aan onze kant 

konden we in de eerste helft niet echt afstand nemen van Maassluis. We creëerden veel kansen maar scoorde wat 

moeizaam. Met rust stonden we 2 doelpunten voor. In de rust werd door onze inval coach Rob Berreboom verteld om 

door te pakken en afstand te nemen van Maassluis. Dit liep helaas anders, in de tweede helft waren wij minder scherp 

en hadden moeite met het creëren van kansen en het afmaken van die goede kansen. Aan de kant van Maassluis ging 

het scoren steeds makkelijker. Halverwege de tweede helft hadden zij het gat van 2 doelpunten ook gedicht. Daarna 

ging het tot 3 minuten voor tijd gelijk op. Helaas scoorde Maassluis 3 minuten voor tijd het winnende doelpunt. Na 

deze treffer werd er niet meer gescoord en verloren wij, net als de week ervoor, met 1 doelpunt verschil. Al met al een 

wedstrijd waarin we zeker in de eerste helft goed speelden en verder op kunnen bouwen. Van de week weer hard 

trainen en dan volgende week tegen Phoenix knallen! Alle supporters, reserves en coaches Rob en Alex bedankt!  

 

Phoenix A1 - ODO A1 (13-7) 

Afgelopen zaterdag mochten we al om half 9 richting Zoetermeer vertrekken. Vandaag stond de wedstrijd tegen de 

koploper op het programma. We wisten al dat we het lastig zouden krijgen en waren deze week ook niet helemaal 

compleet, maar gelukkig hadden we genoeg invallers. Na een paar minuten keken we tegen een achterstand aan van 3-

0. Toen scoorden wij ook 2 keer en kwamen we bijna weer gelijk te staan. Helaas scoorden wij de rest van de eerste 

helft niet meer, terwijl Phoenix en nog wel 5 wist te scoren. We gingen dus de rust in met een achterstand van 8-2. In 

de rust werd ons verteld dat we scherper moesten zijn: Alleen de goede kansen pakken met de juiste mensen onder de 

korf en verdedigend meer druk geven en de doorlopen eruit proberen te halen. Aan het begin van de tweede helft 

scoorden beide teams moeizaam. Verdedigend hebben we het de 2e helft wel beter dichtgehouden en minder doorlopen 

tegen gekregen. Maar we wisten er jammer genoeg niet genoeg te scoren om terug te kunnen komen. Uiteindelijk een 

eindstand van 13-7. Invallers en reserves bedankt! Deze week hopelijk weer met z'n allen trainen en dan zaterdag tegen 

Nieuwerkerk, dan mag Bart een stukje schrijven. Iris  

 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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https://goo.gl/forms/BS5Wg3flbb3tzHyR2 

https://goo.gl/forms/BS5Wg3flbb3tzHyR2
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 

 

Volle zaterdag op 16 december. 

 

Het was niet echt een goede zaterdag voor ODO gisteren, maar gelukkig hielden de B2 en alle D teams de naam van 

ODO nog een beetje hoog, zij wonnen namelijk allemaal hun wedstrijd. Goed zo!! C2 verloor helaas net B1 en C1 

waren vrij. 

 

Komende zaterdag zijn alle B, C en D teams aan de beurt om te spelen. En allemaal rond dezelfde tijd. Omdat ik al een 

paar afschrijvingen heb, wil ik jullie verzoeken om echt alleen in noodgevallen af te bellen. Vervanging regelen wordt 

nl. heel erg moeilijk (in sommige gevallen zelfs onmogelijk). 

 

Mocht je al afgeschreven hebben en denken “misschien kan ik nog wel wat regelen om toch te kunnen korfballen”, dat 

kan natuurlijk altijd ☺ 

 

Afmelden (dus graag alleen als het echt niet anders kan) via onderstaand mailadres en na woensdagavond graag ook 

even een telefoontje, zodat je zeker weet dat het doorkomt en ik direct wat kan proberen te regelen!! 

 

Veel succes allemaal zaterdag, 

Helen (06-24912423) 

aspiranten@odomaasland.nl 

 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 december 

  

18158 ODO B1 - PKC/SWKGroep B5 Aanvang 14:15 

Coach Frits Aanwezig 13:15 

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

Dames Gysa, Liza, Marieke, Marit, Sam Z 

  

19694 ONDO (G) B4 - ODO B2 Aanvang 13:55 

Coach Thijs R Vertrek 12:50 

Heren Dustin, Jelle, Stef, Thijs M, Tjerk D Chauffeurs Jelle, Nina S, Dustin 

Dames Britt M, Femke, Laura P, Nina S De Hoekstee 

Afwezig Ilse M, Ivo Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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23251 

 

 

ODO C1 - De Meervogels C2 

 

 

Aanvang 

 

 

13:10 

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 12:25 

Heren Jordi, Kevin, Sem T, Toine W Scheidsrechter Bram L 

Dames Anouk H, Anouk V, Brigit, Britt N, Fenne 

  

24068 Avanti (P) C4 - ODO C2 Aanvang 14:15 

Coach Jacco, Noor B Vertrek 13:15 

Heren Gijs, Jasper Chauffeurs Gijs, Roos H, Milou P 

Dames Floor, Isabelle, Karlijn, Marlies, Milou P, Roos S, Roos H Emerald 
 Florijnstraat 1, 2645HH Delfgauw 

  

26646 ODO D1 - De Meervogels D1 Aanvang 12:05 

Coach Cynthia, Martijn V Aanwezig 11:35 

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

de B 
Scheidsrechter Anton 

Afwezig Aimee 

  

27600 DES (D) D2 - ODO D2 Aanvang 13:00 

Coach Martijn M, Nathan Vertrek 12:05 

Heren Jayden, Joa, Kobus, Maarten, Toine S Chauffeurs Joa, Sanne, Sterre 

Dames Amberly, Eva S, Kim M, Sanne, Seher, Sterre De Hoornbloem 
 Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

26915 Valto D3 - ODO D3 Aanvang 13:15 

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 12:30 

Heren Sam S, Sven, Tim D, Willem R Chauffeurs 
Nikki S, Sam S, Demi 

B 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Vreeloo 

Afwezig Jonathan 

  

 

 

 

 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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WEDSTRIJDSECRETARIS PUPILLEN E EN F 

 

Zo Sinterklaas is weer naar Spanje en we gaan nu nog alleen as zaterdag korfballen en dan pas weer op zaterdag 6 

januari 2018. Als je nu al weet dat je er dan niet bent graag alvast doorgeven zodat ik andere kinderen kan regelen. As 

woensdag speelt de F2 in de Lentizhal een inhaalwedstrijd. 

 

 

 

Heel veel plezier 

 

Groetjes 

 

Claudia Vreugdenhil 06-514700144 

pupillen@odomaasland.nl 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma woensdag 13 december 

  

30006 ODO F2 - Phoenix F2 Aanvang 17:30 

Coach Ronald Aanwezig 17:00 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Bart M 

Dames Fleur, Juliette, Robin 

Afwezig 
Jenny, Eva V 

IS IN DE LENTIZHAL 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 december 

  

33204 ODO E1 - Phoenix E3 Aanvang 10:00 

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 09:30 

Dames Birke, Dominique, Lotte, Nienke, Ruth Scheidsrechter Twan M 

  

33185 ODO E3 - Excelsior (D) E4 Aanvang 11:05 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:35 

Heren Brent, Tim B Scheidsrechter Jim 

Dames Pascale, Wende 

  

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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37960 ODO E4 - Albatros E7 Aanvang 09:00 

Coach Celine Aanwezig 08:30 

Dames Bo, Evi R, Olivia , Senna Scheidsrechter Vera 

  

38564 ODO F1 - KCR F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 09:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Niels 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

29904 ODO F2 - Dijkvogels F2 Aanvang 09:00 

Coach Jenny Aanwezig 08:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Jaline 

Dames Eva V, Fleur, Robin 

  

30000 ODO F3 - Fortuna/Delta Logistiek F3 Aanvang 11:05 

Coach Suzan , Bart T Aanwezig 10:35 

Heren Thijmen, Tjerk S, Youp Scheidsrechter Margot W 

Dames Emma B, Feline 

  

 

ODO E2 - Fortuna/Delta Logistiek E3 (5-7) 

Vandaag tegen Fortuna. We wisten al dat het een sterke(re) ploeg was. In de wedstrijd bleek dat ook wel, alhoewel het 

vooral afhankelijk is van 1 jongetje die wel heel erg groot is en veel onderschept, en schiet en scoort. Zodra hij niet in 

het team zit merkte je een groot verschil. Bij ons ging het redelijk goed maar ook niet meer dan dat. We hadden erg 

veel moeite met het rondspelen van de bal. Dit kwam eigenlijk door het minder goede vrijlopen. Het tempo lag te laag 

en we kwamen wel heel erg dicht op elkaar uit. Moeilijk om te spelen, en ook lastig om vanaf de zijlijn te roepen hoe 

het beter kan. In de pauzes praat je er wel over, maar het ging niet echt beter. Oplossingen zijn er genoeg, en die gaan 

we oefenen op de training!! Het scoreverloop was in het begin en aan het eind best wel spannend. Na de 2-3 liep 

Fortuna uit naar 2-7 en leek de wedstrijd gespeeld. Maar.....in de laatste 10 minuten (ik zei nog in het praatje, deze 

wedstrijd is verloren) hadden jullie duidelijk het betere van het spel en liepen we in tot 5-7. Helaas stokte het daarbij en 

won Fortuna de wedstrijd. A.s dinsdag GEEN training (Sinterklaas avond!) Maar donderdag gaan we flink oefenen!!! 

Rob  

 

ONDO (G) E8 - ODO E2 (4-9) 

Tegen ONDO E8 deze zaterdag...en vooraf hoor je jullie al zeggen, ach de E8 dat wordt een makkie...en dan probeer je 

geduldig uit te leggen dat dat team in dezelfde poule zit als onze E2, en dat dat dan eigenlijk best wel weer goed is. 

Dus niet te makkelijk praten over tegenstanders....we beginnen ALTIJD op nul en je moet het zelf goed doen....In de 

wedstrijd bleek weer eens dat jullie moeite hebben om de ruimte te gebruiken. Elke keer weer bij het rondspelen lopen 

we achter de eigen bal aan of komen op een halve meter van de bal 'vrij'. Daardoor wordt het spel heel erg klein en 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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omdat er ook tegenstanders zijn (o ja, die zijn er ook) is de kans op echt vrij staan, kansen maken heel erg klein. 

Eigenlijk lopen we elkaar in de weg. En daar gaan we de komende weken hard(er) op trainen! Het scoreverloop was in 

het begin nog wel wat spannend, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2..daarna liepen we langzaam uit naar 2-5 en 3-6, 3-7 naar eindstand 

4-9. Tot dinsdag! Rob  

 

Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO F2 

We moesten vandaag alweer tegen Fortuna spelen. Vorige week hadden we verloren, maar nu ging het beter. In de 

regen gingen we met de auto's naar Delft. Minke was vandaag mee, zodat we tussendoor iets meer uit konden rusten. 

Jenny heeft ons verteld dat we dicht bij onze tegenstander moeten blijven. We moeten ook goed naar de bal blijven 

kijken. Ons plan was om iemand op de korf te zetten. Dan kan de tegenstander niet scoren. Maar dat mag niet. Aan het 

begin van de wedstrijd waren de papa's en mama's te laat. Ze stonden nog koffie te drinken. Fortuna scoorde al snel 3 

punten en Tijn mocht de eerste superspeler zijn. We hebben best wel een paar keer de bal onderschept en ook 

gescoord. Tijn had er 2 gescoord, Eva had er 1 gescoord, Minke had er 1 gescoord en Fleur had er ook 1 gescoord. 

Fleur heeft ook nog een echte strafworp gekregen. Een hele mooie bal, maar helaas ging deze niet in de korf. Jammer 

dat Fortuna er toch weer meer heeft gescoord dan ons. Maar minder dan vorige week. En wij meer dan vorige week. 

Aan het einde van de wedstrijd mochten wij allemaal nog 2 keer schieten. Hiermee waren wij beter. Na de wedstijd 

allemaal weer in trainingspak naar huis. Dinsdagavond trainen en woensdagavond alweer de volgende wedstrijd. 

Groetjes van Tijn  

 

TEAM VAN DE WEEK – F1, F2 en F3 – 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 16 december is de beurt aan de F1, F2 en F3!  

Jullie worden om 18.25 uur in de sporthal verwacht, het liefst in ODO-kleding.  Jullie worden dan geschminkt. Er 

zal geloot worden wie de bal uit mag nemen en er wacht jullie nog een leuke verrassing! Tot zaterdag allemaal!  

 

Teamouders:  

Als er enthousiaste teamouders zijn die ook willen helpen als hun team aan de beurt is, stuur dan even een mail naar 

ac@odomaasland.nl 

 

Wanneer? Team van de week: 

Za 13 januari KK 

Za 27 januari D1 

Za 10 februari D3 

Za 10 maart E1 en E2 

 

 

 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.buijnink.nl
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Welvreugddag 28 december 2017 

 

Beste jongens en meisjes, 

 

Op donderdag 28 december wordt er voor jullie weer een Welvreugddag georganiseerd in sporthal de Hofstede. ‘s 

Ochtends is er voor de kinderen uit de D, E, F en Kangoeroe Klup een activiteit die tot ongeveer 10:30 uur zal duren.  

Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama, zodat we daarna met z’n allen spelletjes in de 

sporthal kunnen spelen. We vinden het erg leuk als jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen. Daarnaast worden 

de kinderen uit de groepen 3 en 4 van de Maaslandse basisscholen ook uitgenodigd. Je hoeft je voor deze activiteit niet 

in te schrijven.   

 

In het kort: 

WAT:  Welvreugddag 2017 

WIE:  D, E, F en Kangoeroe Klup + vriendje/vriendinnetje 

WAAR:             Sporthal de Hofstede 

WANNEER:   donderdag 28 december 

HOE LAAT: 8:30 uur tot ong. 10.30 uur 

KLEDING: Pyjama en sportschoenen 

 

Wij hebben er zin in! 

 

Groetjes de AC 

ac@odomaasland.nl  

 

 
 

 

KANGOEROEKLUP 

 

 

As zaterdag is er weer trainen in de Hofstede van 10 uur tot 11. Oo uur. 

 

Heel veel plezier 

 

Groetjes 

 

Claudia Vreugdenhil 06-51470014 

pupillen@odomaasland.nl 

mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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