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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter 
 
2017-2018 
 
Het huidige korfbalseizoen wordt genoemd 2017-2018, dus afgelopen weken zijn als het tussenstreepje op 
te vatten. Niet in figuurlijke zin, er gebeurde genoeg afgelopen weken, maar had zelf niet altijd tijd om veel 
te schrijven. Hier volgt een beknopte terugblik.  
 
We kijken terug op een zeer geslaagde Welvreugddag (met als noviteit een heuse lasergame in Maasland) 
en Oliebollentoernooi. Na de kerstmaaltijden nog even sporten voor de oliebollen met oud jaar.  
 
Op diezelfde donderdag 28 december ontvingen wij het heugelijke nieuws dat Willem van Vliet – speler 
ODO 1 en trainer/coach ODO C1 – en zijn vriendin Ilse Overkamp de trotse ouders zijn geworden van Roos 
Feline van Vliet, roepnaam Roos. Met moeder en dochter gaat alles goed. Het traditionele ODO-rompertje 
is inmiddels aan de ouders overhandigd.  
 
En dan is het eindelijk 2018.  
Namens het ODO bestuur wens ik iedereen die we nog niet persoonlijk hebben gezien een gelukkig en 
gezond nieuw jaar.  
 
Op 1 januari ontvingen wij ook het mooie bericht dat Sam Zeebregts, Cas Vijverberg (beiden B1) en Iris van 
de Poel (D1) zijn uitgenodigd voor de voorselectie van de talententeams van het Regionaal Training 
Centrum West/Den Haag. Zij zullen in januari één of twee wedstrijden spelen met andere talenten uit de 
regio, waarna er bij beide leeftijdscategorieën acht dames en acht heren gekozen worden om een jaar lang 
elke twee weken met elkaar te trainen. Als ODO zijn we blij voor Sam, Cas en Iris en zien de voorselecties 
als een teken dat de jeugdopleiding van ODO steeds beter wordt.  
 
Afgelopen donderdag hadden we bestuursvergadering waarin heel veel op de agenda stond, van de 
opening van onze nieuwe functionele gebouw tot de nieuwe vrijwilligers-enquête, die we weer gaan houden 
onder alle senioren, junioren en ouders van jeugdleden.  
 
Ook hebben we rondom #WeToo stilgestaan bij onze werkwijze rondom Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
De ALV heeft er een aantal jaren geleden er voor gekozen een VOG verplicht te stellen voor coaches, 
trainers en bestuurders. NOC/NSF adviseert deze verplichting met klem, het biedt ons als bestuurders 
enige juridische armslag, het houdt veroordeelden buiten de deur. 
 
ODO moet de originelen hiervan opslaan, vertrouwenspersoon Karin den Heeten verzamelt deze voor 
ODO. Enkele leden hebben al een kopie ingeleverd, deze willen we vragen alsnog het origineel bij Karin in 
te leveren. Het inleveren van de originele VOG kan ook via onze secretaris Erik Passchier (Beatrixlaan 24).  
 

https://www.facebook.com/odomaasland/videos/1830461203633291/
https://www.facebook.com/odomaasland/videos/1830674986945246/
https://www.odomaasland.nl/2017/12/18/van-de-voorzitter-wetoo/
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Het 2018 gedeelte van ons seizoen is gisteren weer losgebarsten, vanwege verplichtingen elders heb ik 
niks kunnen zien.  
 
In de agenda starend valt de potgrondactie al weer op, waarvan de voorbereidingen al weer bezig zijn.  
 
Graag aandacht voor hun bijdrage in deze Praatpaal.  
Ik zie u zaterdag graag in de sporthal!  
Groet, Jaap voorzitter@odomaasland.nl 06-24272330 

JARIGEN 
 
Namens alle ODO-ers een super gezellig verjaardag !  
 
9 januari     Marieke Hoekveen en Marit Geerse en Romae Kammeron 
10 januari   Mark v.d. Ende en Minke van der Vaart en Erna Fischer 
11 januari   Patrick Zeebregts 
12 januari   Anne Hanemaaijer 

ALGEMEEN 
 

TEAM VAN DE WEEK – Kangoeroe Klup – 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 13 januari is de beurt aan de Kangoeroe Klup! 
 
Jullie worden om 18.15 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 27 januari D1 

Za 10 februari D3 

Za 10 maart E1 en E2 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Potgrondactie 2018 
 
Begin van het nieuwe jaar betekent ook weer het opstarten van de jaarlijkse potgrondactie.  
 
Dit jaar zal de ODO-BVB potgrondactie plaatsvinden op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart. Om deze actie 
weer tot een groot succes te maken hebben wij wel de medewerking van alle leden (en hun ouders/familie) 
nodig. 
 
Op zaterdag 3 februari zullen de C1, C2, D1, D2 en D3  de folders in het hele dorp rondbrengen. Voor de 
buitenwijken en Maassluis zullen we ook enkele leden (ouders)  benaderen. 
Mochten er leden/ouders zijn die graag wandelen en terwijl ook de folders willen rondbrengen dan kunnen 
zij zich ook aanmelden via onderstaand mailadres. 
 
Als alle bestellingen in het bestand bijgewerkt zijn zullen de dames van het 1e t/m de B2 op maandagavond 5 
maart bij de mensen langsgaan, die nog geen bestelling geplaatst hebben. Mocht je die avond moeten werken, 
kunnen wij je misschien op een ander tijdstip indelen of bij een andere activiteit van de actie. 
 
Op vrijdag 16 maart zullen de speciale producten afgeleverd worden en op zaterdag 17 maart zullen 
overal in het dorp weer de volle pallets met potgrond en tuinaarde verschijnen. Deze zullen door de heren 
van het 1e t/m de B2 verspreid worden en in de juiste tuinen worden neergelegd. Wij zullen die dag tussen 
8.15 en 8.30 u starten met een sjouwersontbijtje, zodat iedereen daarna aan de slag kan. 
 
Wij zijn al weer druk met de voorbereidingen bezig en hopen op jullie medewerking. Noteer de data in je 
agenda en je vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: potgrond@odomaasland.nl.  
 
Ouders van kinderen van de E, F en de kangoeroeklup, die ook mee willen helpen, kunnen zich natuurlijk 
ook via dit mailadres aanmelden. Vele handen maken nog altijd licht werk.  
 
Alvast bedankt, Marlize, Jannes, Jaap en Marianne 
 
PS. Jaap en Marianne hebben besloten dat deze editie de laatste is waaraan zij hun medewerking 
verlenen.  Vind jij het leuk om bij de volgende editie Marlize en Jannes te helpen laat het ons dan weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/


 Praatpaal jaargang 27 5 07-01-2018 

 
 

 
 

 

UITSLAGEN 

Zaterdag 6 januari 2018 

Vitesse (Ba) 1 - ODO 1 17-17 
Excelsior (D) B1 - 
ODO B1 

4-10 De Meervogels E2 - ODO E1 8-11 

Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 19-12 
Avanti (P) B6 - ODO 
B2 

5-3 
Vriendenschaar (B) E2 - ODO 
E2 

6-19 

ODO 3 - Dijkvogels 3 14-11 
Avanti (P) C3 - ODO 
C1 

5-13 
Fortuna/Delta Logistiek E8 - 
ODO E4 

2-7 

KZ DanaÃ¯den 4 - 
ODO 4 

11-12 ODO C2 - Eureka C1 3-9 Valto F2 - ODO F2 4-7 

ODO 5 - Twist 6 17-9 
Avanti (P) D3 - ODO 
D1 

4-4 KCR F3 - ODO F3 16-6 

DES (D) A1 - ODO A1 11-11 
ODO D2 - Die Haghe 
D3 

5-11 
  

ODO A2 - 
Weidevogels A3 

3-8 
ODO D3 - Maassluis 
D2 

4-3 
  

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

Zaaldienst  
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 02    

zaterdag 13 
januari 

15:45 - 17:30 Barbara Hanemaaijer 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.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Ik wil graag iedereen bedanken die op het laatste moment nog geregeld is om reserve te zitten of te spelen. 
Het is weer een aardige klus om alle teams weer compleet te krijgen voor as zaterdag. Een aantal dames 
van de A2 staan op om met het 5e mee te doen graag niet afzeggen want ik heb geen andere oplossingen 
meer. 
 
Heel veel succes ! 
 
Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 13 januari 

  

12475 ODO 1 - Kinderdijk 1 Aanvang 19:00 

Coach Rob B Aanwezig 18:00 

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

Dames Cynthia, Eline, Marije, Nikki H 

  

14972 ODO 2 - Kinderdijk 2 Aanvang 17:35 

Coach Alex Aanwezig 16:35 

Heren Martijn M, Martijn V, Michiel M, Rick 

Dames Daphne W, Jenny, Maaike, Noor B 

Reserves Diana, Jakomijn, Thijs R, Tim P, Xavienne 

Afwezig Thom, Isa 

  

16485 Excelsior (D) 5 - ODO 3 Aanvang 19:50 

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

Vertrek 18:40 

Dames Joyce G, Karin, Margot W, Xavienne Chauffeurs 
Bram V, Margot W, 
Xavienne 

Reserves Diana De Buitenhof 

Afwezig Janny Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/


 Praatpaal jaargang 27 7 07-01-2018 

 

 
 

 
 

 

18045 ODO 4 - De Meervogels 5 Aanvang 16:15 

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

Dames Barbara, Jakomijn, Loraine, Marlize Scheidsrechter Erik 

Reserves Margot W 

Afwezig Pien M 

  

21868 Excelsior (D) 6 - ODO 5 Aanvang 17:30 

Coach Bram V Vertrek 16:25 

Heren Bram L, Jacco, Jeroen, Nathan, Wouter L Chauffeurs 
Bram L, Wouter L, 
Celine 

Dames Celine, Emma S, Emy , Jaline, Maud R De Buitenhof 

Afwezig Bart V, Koen, Vera Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

19521 Dijkvogels A1 - ODO A1 Aanvang 17:30 

Coach Erna Vertrek 16:15 

Heren Bart M, Niels, Pepijn H, Twan M Chauffeurs Bart M, Ilse A, Daniëlle 

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

Reserves Cas, Gysa, Sam Z, Twan R Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

 

Wedstijdverslagen 

Vitesse (Ba) 1 - ODO 1 (17-17) 

Zaterdag 6 januari stond de eerste zaalwedstrijd van het nieuwe jaar op het programma. Na een korfballoze 
periode, met de gezellige dagen en de nodige rust mochten we met frisse moed aantreden tegen Vitesse 
Barendrecht in sporthal de Bongerd. Een belangrijke wedstrijd, omdat ODO en Vitesse maar op één punt 
verschil van elkaar staan in de drukke middenmoot. De opening van deze wedstrijd was voor ODO, met een 
vrije bal zette Willem, de kersverse vader van een mooie dochter Roos, de 0-1 op het scorebord. Hierna 
pakte Vitesse het heft in handen en maakte in 5 minuten 5 doelpunten. Gelukkig hield ODO het hoofd koel 
en probeerde beter in de wedstrijd te komen. We bleven rustig en keken waar onze kansen lagen. We 
kwamen terug in de wedstrijd en 5 minuten voor rust stonden we gelijk, 8-8. Helaas was het vlak voor rust 
de scherpe schutter van Vitesse die nog even de 9-8 en 10-8 maakte, waardoor we met een achterstand de 
rust in gingen. In de rust werden de puntjes op de i gezet en was vooral de conclusie dat we moesten 
blijven zoeken naar de goede (dynamische) kansen en dat we aanvallend iets beter op elkaar aan moesten 
sluiten. Verdedigend moesten vooral de 2 schutters worden uitgeschakeld. In de tweede helft golfde het 
spel en de score heen en weer, maar bleef Vitesse de kleine voorsprong vasthouden. Tot ongeveer een 
kwartier voor tijd. Toen wist ODO aan te zetten en in een periode van 10 minuten wisten Willem, Cynthia, 

http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Mark en Lennart het gat van de korf 5 keer te vinden. Terwijl we verdedigende meer controle kregen en 
Vitesse in deze tijd maar 1 keer wist te scoren, dit mede door, de weer goed invallende, Martijn. 16-16, met 
nog 3 minuten te spelen. In de laatste minuten van de wedstrijd kon het alle kanten gaan. Uiteindelijk 
scoorde Vitesse de 17-16, nadat Cynthia ongelukkig omver was gekegeld. Gelukkig konden wij nog 
eenmaal onze rug rechten en de gelijkmaker scoren. Een leuke open wedstrijd, met weer veel strijd en 
mooie doelpunten is wat we het publiek hebben voorgeschoteld. Vooral goed dat we bleven geloven in een 
positief einde en dat we dus ook het punt hebben gepakt. Volgende week staat kinderdijk op het 
programma. Weer een thuis wedstrijd in onze knusse hofstede. De wedstrijd start om 19.00 met onze 
allerjongste leden als team van de week! Hopelijk tot dan! Mark  

Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 (19-12) 

Beste lezer, Hierbij wil ik iedereen nog een gelukkig en sportief nieuwjaar wensen. De eerste wedstrijd van 
het nieuwe jaar begon tegen Vitesse in een nogal warme zaal. Vol goede moed begonnen we aan de 
wedstrijd. Helaas verdween deze goede moed toen we na 10 minuten al meteen 6-1 achter stonden. We 
hadden (al een aantal weken) moeite in de afronding van onze acties. Uiteindelijk gingen we de rust in met 
een 11-6 achterstand. Na de rust pakten we de draad weer op. Het scoren lukte nog steeds niet heel erg 
goed, net als de controle die we in dit geval niet helemaal hadden over de tegenstanders. We lieten ons 
opjagen waardoor we niet meer relaxt aan het aanvallen waren. Dit ging ten koste van onze acties en onze 
scores. Halverwege de tweede helft leek het wel of we de tegenstanders wat meer onder controle kregen. 
Wij kwamen steeds meer terug. Helaas gebeurde dit te laat en is de eindstand uiteindelijk 19-12 geworden. 
Aan de inzet lag het niet, we hebben meer dan ons best gedaan maar helaas zat het er niet in. Deze week 
gaan we weer hard trainen zodat we er volgende week weer tegenaan kunnen tegen Kinderdijk. Supporters 
die met ons mee zijn gereisd, bedankt!  

DES (D) A1 - ODO A1 (11-11) 

Na drie weken rust gehad te hebben door de feestdagen begonnen we dinsdag weer met trainen. We 
hebben deze week hard getraind om, zoals Erna het zei, de oliebollen eraf te trainen. De wedstrijd van 
vandaag was tegen DES. Dit is een ploeg waarvan we kunnen winnen wisten wij van te voren. Alleen 
moesten we uitkijken dat we niet weer een grote voorsprong weg zouden geven. De wedstrijd begon 
spannend, het ging gelijk op, maar na de 3-3 wisten wij de voorsprong uit te breiden tot 3-7, wat ook de 
ruststand was. Wij waren de betere partij de eerste helft. Tijdens de rust werd ons verteld dat we niet 
moesten verslappen en door moesten gaan met scoren. Helaas konden wij de voorsprong niet vasthouden 
en kwam DES terug. Zij kwamen beter in hun spel en bij ons liepen de aanvallen minder soepel. Met nog 
zes minuten op de klok was het 9-11. DES kwam jammer genoeg in de laatste minuut gelijk. We kunnen 
ons afvragen of het aan de scheidsrechter lag, maar wij zijn degene die in de tweede helft verzuimen te 
scoren. Als we de volgende keer het goede spel uit de eerste helft doorzetten in de tweede helft kunnen we 
zeker winnen. Zaterdag staat Dijkvogels A1 op het programma, hier moeten wij ook nog wat goedmaken. 
Pepijn mag het verslag over deze wedstrijd schrijven. 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Van de wedstrijdsecretaris 

Stand van zaken na de eerste wedstrijden van 2018 
 
Afgelopen zaterdag heb ik helaas zelf geen wedstrijden van de B, C en D kunnen zien. Maar ik heb 
uiteraard wel mijn “contacten”  
 
B1 won weer ruim (4-10), dit keer van Excelsior. Daardoor staan zij nu al stevig aan kop. Zaterdag 
spelen zij tegen de nr. 2 van de poule: Weidevogels. 
B2 had volgens mij gelijk gespeeld, maar volgens de uitslagendienst hebben zij 3-5 gewonnen. Hierdoor 
staan zij momenteel op de 2e plek in hun poule. Maar 4 punten achter koploper ONDO die wel 2 wedstrijden 
meer hebben gespeeld.  
C1  behaalde ook een ruime overwinning, namelijk 5-13. Een spannende poule want nr. 1 heeft 8 punten 
en ODO staat momenteel op een gedeelde 4e plaats met 7 punten. Er is dus nog van alles mogelijk in deze 
poule. 
C2  verloor hun wedstrijd met 3-9 van de koploper. Ik heb gehoord dat bijna alle doelpunten van de 
tegenstander “zijlijnschoten” waren. Tja, daar doe je niet echt veel tegen. Toch draait de C2 netes mee in de 
middenmoot van de poule. Meiden van D1 in ieder geval wel bedankt voor het (plotselinge) reserve zitten / 
meespelen. 
D1 speelde gelijk. Maar ook zij staan net als B2 op een 2e plek, met een wedstrijd minder gespeeld en 
kunnen ook nog op gelijke hoogte komen met de koploper. Blijven winnen dus meiden!! 
D2 verloor helaas flink, maar desondanks staan zij op een mooie 3e plek in de poule.  
D3  wist in een spannende wedstrijd net te winnen van Maassluis, die op het laatst nog van alles uit de 
hoge hoed wilden toveren om toch nog punten te pakken. Maar ODO wist toch met 4-3 te winnen. Goed 
gedaan ODO!! 
 
Zoals je ziet gaan de B, C en D teams van ODO goed dit zaalseizoen. Hou dat vol allemaal en wie weet 
hebben we dan weer een paar kampioenen aan het einde van het seizoen!! 
 
Komende zaterdag spelen er maar 4 teams, wel allemaal lekker thuis. Veel succes. 
En je weet het: kan je niet, laat het mij z.s.m. weten. 
 
Groetjes, 
Helen (06-24912423) 
aspiranten@odomaasland.nl 
 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 13 januari 

  

18204 ODO B1 - Weidevogels B2 Aanvang 15:05 

Coach Frits Aanwezig 14:05 

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

Dames Gysa, Liza, Marieke, Marit, Sam Z 

  

18197 ODO B2 - Twist B3 Aanvang 14:00 

Coach Frits Aanwezig 13:15 

Heren Dustin, Ivo, Jelle, Stef, Thijs M, Tjerk D Scheidsrechter Simon 

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

  

23304 ODO C1 - WION C1 Aanvang 13:00 

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 12:15 

Heren Jordi, Kevin, Sem T, Toine W Scheidsrechter Thijs R 

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

  

26707 ODO D1 - DES (D) 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 
Michiel 
M 

  

 
 

PUPILLEN E &  F 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
Ik hoop dat jullie een leuke vakantie hebben gehad. Afgelopen zaterdag hebben al een paar teams  
weer een wedstrijd gespeeld. As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. 
De meeste teams spelen thuis.  
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 13 januari 

  

33312 ODO E1 - Excelsior (D) E3 Aanvang 09:00 

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 08:30 

Dames Birke, Dominique, Lotte, Nienke, Ruth Scheidsrechter Marlize 

  

33303 ODO E2 - Excelsior (D) E2 Aanvang 10:00 

Coach Rob H Aanwezig 09:30 

Dames Ciara, Lynn, Naomi, Noor V, Pien G, Tess B Scheidsrechter Joris 

  

33289 ODO E3 - Fortuna/Delta Logistiek E7 Aanvang 11:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:30 

Heren Brent, Tim B Scheidsrechter Jaline 

Dames Pascale, Wende 

  

37962 DVS '69 E3 - ODO E4 Aanvang 12:00 

Coach Celine Vertrek 11:00 

Dames Bo, Evi R, Olivia , Senna Chauffeurs Olivia , Evi R 

 
Sophiahal 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

38592 ODO F1 - Valto F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 09:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Pepijn H 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

38586 ODO F2 - Valto F2 Aanvang 09:00 

Coach Jenny Aanwezig 08:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Emy 

Dames Eva V, Fleur, Robin 

  

30055 ODO F3 - Excelsior (D) F2 Aanvang 11:00 

Coach Suzan , Bart T Aanwezig 10:30 

Heren Thijmen, Tjerk S, Youp Scheidsrechter Margot W 

Dames Emma B, Feline 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstijdverslagen 

Vriendenschaar (B) E2 - ODO E2 (6-19) 

Vandaag zonder Ciara die nog een beetje bij moest komen van de vakantie inspanningen (..). tegen een 
onbekende tegenstander, Vriendenschaar uit Bodegraven. Het lijkt ver weg maar binnen een half uur waren 
we in de sporthal. Samen met Excelsior, Fortuna en Avanti gaat ODO uitmaken wie bovenaan gaat 
eindigen. Spannende wedstrijden in de top onderling. Maar er zijn meer tegenstanders, zoals ONDO, Nexus 
en dus Vriendenschaar. En voor elke wedstrijd geldt: we beginnen op 0 - 0. Na 2 weken onregelmatig 
trainen toch wat onwennig in de 1e paar minuten. Naomi speelde tegen een heer die net zo lang was als zij 
zelf is. Na de 0-1 werd het snel gelijk en wisten we daarna door 3 goals op rij naar 1-4 uit te lopen. 2-5 bij 
rust was nog niet echt heel erg ruim maar de 2e 10 minuten werd er al beter gespeeld. In de 2e helft gingen 
jullie helemaal los. Door goed druk te zetten zodra Vriendenschaar de bal kreeg, lukte het ons vaak om de 
bal weer snel in bezit te krijgen. Soms door een snelle uitbraak, maar vaak ook door mooi samenspel 
werden er aan de lopende band doelpunten gemaakt. Het mooiste vond ik nog dat er heel wat doelpunten 
werden gemaakt doordat iemand die vrij stond, de bal door gooide naar iemand die nog beter vrij stond. Dat 
is inzicht en ook elkaar de kansen en doelpunten gunnen. En heeft ook iedereen weer gescoord. Uiteindelijk 
een monsterscore van 6-19. Ik heb weer genoten van jullie, meiden!!! Rob  

Valto F2 - ODO F2 (4-7) 

Na twee weken zonder wedstrijd, mochten we vandaag weer spelen. Dit keer moesten we naar Valto in De 
Lier. Jenny reed met ons mee. Ze dacht dat we totaal de verkeerde kant op reden. Maar gelukkig kwamen 
we gewoon bij Valto uit. Jenny heeft ons in de kleedkamer verteld dat we niet te ver van de korf moeten 
staan. Dus dat gingen we proberen. Na de eerste 10 minuten was het 1-1. Maar daarna gingen wij meer 
scoren. Ook heeft Jenny nog verteld dat we bij het gooien goed moeten uitstappen. Deze keer hebben Tijn 
3, Fleur 2 en Benjamin 2 gescoord. Er was zelfs een meisje van Valto die bijna in onze korf had gegooid :-) 
We hebben met 7-4 gewonnen!!! Volgende week weer tegen Valto, maar dan thuis. Dan gaan we proberen 
om weer te winnen. Groetjes van Tijn  

KCR F3 - ODO F3 

Het goede voornemen was om te winnen vandaag. Dat is helaas niet gelukt. Het is 16-6 geworden. ODO F3 
speelde tegen KCR F3 in Ridderkerk. Emma: ”Ik vond het heel leuk omdat iedereen een keer heeft 
gescoord. Maar Thijmen heeft er twee gescoord. En dat vond ik helemaal leuk. Dinsdag weer lekker 
trainen.” 
 
 
 
 
 

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


 Praatpaal jaargang 27 13 07-01-2018 

 
  

    
 

 

KANGOEROEKLUP 
 

TEAM VAN DE WEEK – Kangoeroe Klup – 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 13 januari is de beurt aan de Kangoeroe Klup! 
 
Jullie worden om 18.15 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 27 januari D1 

Za 10 februari D3 

Za 10 maart E1 en E2 

 
 
 

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

mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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