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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter  
 
De toekomst van ODO is rookvrij 
 
Wijsheid komt met de jaren. Vandaag vieren wij de 68ste verjaardag van ODO en maken wij bekend dat per 
direct het gehele ODO terrein aan de Baanderheer rookvrij is. De discussie hierover was al in oktober 
gevoerd op de ALV, en de beslissing werd aan het bestuur overgelaten. Afgelopen donderdag hebben wij 
als bestuur de knoop doorgehakt. 
 
ODO is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het 
goede voorbeeld. We zetten daarom vanaf vandaag de stap naar een rookvrij sportterrein. Hiermee 
beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt ODO 
iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. 
 
Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen 
zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten 
is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. 
Vanaf vandaag is onze accommodatie aan de Baanderheer rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze 
vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. De plekken 
binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. 
 
Wij zullen de komende weken maatregelen nemen om enerzijds bij de entree van ons complex duidelijk te 
maken dat het gehele terrein rookvrij is, en anderzijds nadenken over een plek buiten ons terrein waar 
rokers hun peuken kunnen achterlaten – waarbij we willen voorkomen dat de entree wordt ontsierd door 
een blauwe walm. 
 
We roepen eenieder op elkaar op aan te spreken wanneer het verbod geschonden wordt. En omdat dat 

eerder uit onwetendheid dan uit onwil zal gebeuren maak er niet direct een onwijze heisa om 😉  

 
Groet, Jaap 
  
voorzitter@odomaasland.nl  06-24272330 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Kom as. zaterdag op tijd voor ODO 2 en ODO 1 

Er zijn twee redenen om zaterdag goed op tijd te komen. De beste reden is om ODO 2 te steunen in de 

strijd voor handhaving. Afgelopen weken lukt dat al heel redelijk en zaterdag liggen er zeker mogelijkheden 

thuis tegen RWA 3. 

Daarnaast verwachten we behoorlijk wat bezoekers vanuit Maassluis voor de derby tegen ODO 1. Nu is 

Maassluis gisteren al kampioen geworden, maar we verwachten toch een behoorlijke toeloop en capaciteit 

van de Hofstede is beperkt. We hebben in samenspraak met het bestuur van Maasluis toegezegd de 

sporthal in het midden op te knippen, dus alles aan de rechterzijde van de dameskleedkamer thuis is voor 

de bezoekers uit Maassluis. Deze supporters worden vanaf de ingang via de gang naar dit vak gestuurd. 

Voor zowel Maassluis als ODO zijn zo’n 100 plekken beschikbaar. Vol=vol. We hopen op een mooie 

streekderby maar vooral een goed resultaat voor ODO 2.  

Namens het bestuur, Jaap 

 
 
 
 
 
  

JARIGEN 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !  
 
 
5 februari Dominique van Buuren 
7 februari Koen Makkinga 
9 februari Nikos van Viersen 
10 februari Jarno de Man 
11 februari Rie Broekman-Ommert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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ALGEMEEN 
ODO gaat naar de finale in de Ziggo-Dome 
 
Jawel, het duurt nog even maar de zaalkorfbalfinale 
2018 komt er weer aan! het is nog niet bekend welke 
clubs in de finale staan, maar het zal ongetwijfeld 
weer een fantastisch spektakel zijn. Vorig jaar zijn we 
met een grote groep ouders en jeugdleden gegaan. 
Dit jaar willen we het nog grootser aanpakken! Hoe 
gaaf zou het zijn als we daar, alle ODO-ers bij elkaar 
een deel van de tribune bevolken? Iedereen is van 
harte welkom, spelende leden, hun ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes…hoe groter de groep hoe leuker het 
wordt. 
De Finale A-jeugd is om 13:30u , de Korfbal Leaguefinale is om 16:00. Er is die hele dag (7 april) geen 
reguliere korfbalcompetitie. 
 
Wat kost dat? 
ODO wil graag stimuleren dat onze jeugdleden naar zo’n evenement gaan, en draagt dan ook voor hen bij! 
De prijs per kaartje voor jeugd t/m 15 jaar is € 10,00 en voor ouder dan 15 jaar is het € 16,95. 
 
Hoe gaan we erheen? 
Net als vorig jaar willen we graag het vervoer zelf regelen met de ouders. 
Hoe kan ik mij inschrijven? 
 
Vanuit ODO willen we in 1 keer een aantal kaarten aanschaffen, zodat we met zijn allen op dezelfde tribune 
kunnen plaats nemen. Via dit formulier kan je je alvast inschrijven; de betaling regelen we daarna. Inmiddels 
(4 februari) al ruim 25 inschrijvingen op de lijst om naar de Ziggo te gaan. Later meer. 
 
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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TEAM VAN DE WEEK – D3 – 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 10 februari is de beurt aan de D3!  
 
Jullie worden om 18.35 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 10 maart E1 en E2 

 

UITSLAGEN 

Zaterdag 3 februari 2018 

ACKC 1 - ODO 1 18-18 Phoenix C1 - ODO C1 6-6 Phoenix E4 - ODO E3 18-4 

Oranje Wit (D) 3 - ODO 
2 

18-18 
ODO C2 - De Meervogels 
C3 

6-4 ODO E4 - Avanti (P) E9 9-1 

ODO 3 - ONDO (G) 3 16-20 Excelsior (D) D2 - ODO D1 4-18 Valto F1 - ODO F1 6-11 

ODO 5 - Avanti (P) 9 15-9 ODO D2 - Avanti (P) D5 8-4 
ODO F2 - Excelsior (D) 
F1 

2-6 

Maassluis A2 - ODO A1 18-14 Dubbel Zes D1 - ODO D3 9-6 
Weidevogels F2 - ODO 
F3 

4-6 

Vitesse (Ba) B3 - ODO 
B1 

5-20 ONDO (G) E3 - ODO E1 5-5 
  

 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Zaalwacht  
 
Bij de jeugdwedstrijden was het voorheen een coach of scheidsrechter die in parallel ook de zaalwacht was. 
Geen handige situatie. Daarom hebben zijn ouder benaderd om deze taak te vervullen. Rondom de 
wedstrijd van het eigen kind. Waarbij er voldoende ruimte is de verrichtingen te volgen. Hierdoor hebben de 
spelende leden zich vooral kunnen bezighouden met coachen of fluiten van de wedstrijden. Afgelopen 
zaterdag is prima verlopen. Voor komende zaterdag worden er weer ouders benaderd.  
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

zaterdag 10 
februari 

08:45 - 15:00  Ouders 

 15:00 - 17:45 Rob van der Hak Of reserve ODO 4 

 17:45 - 20:45 Kees v.d. Vaart Opruimen ODO 1 

Week 07    

zaterdag 17 
februari 

08:45 - 14:50  Ouders 

 14:50 - 16:00 Jannes van der Vaart Of reserve ODO 3 

 16:00 - 17:30 Bram van Leeuwen Of reserve ODO 5. Opruimen ODO 5 

Week 10    

zaterdag 10 
maart 

08:45 - 14:45  Ouders 

 14:45 - 17:30 Hans van Gastel 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.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
Kom as. zaterdag op tijd voor ODO 2 en ODO 1 

Er zijn twee redenen om zaterdag goed op tijd te komen. De beste reden is om ODO 2 te steunen in de 

strijd voor handhaving. Afgelopen weken lukt dat al heel redelijk en zaterdag liggen er zeker mogelijkheden 

thuis tegen RWA 3. 

Daarnaast verwachten we behoorlijk wat bezoekers vanuit Maassluis voor de derby tegen ODO 1. Nu is 

Maassluis gisteren al kampioen geworden, maar we verwachten toch een behoorlijke toeloop en capaciteit 

van de Hofstede is beperkt. We hebben in samenspraak met het bestuur van Maasluis toegezegd de 

sporthal in het midden op te knippen, dus alles aan de rechterzijde van de dameskleedkamer thuis is voor 

de bezoekers uit Maassluis. Deze supporters worden vanaf de ingang via de gang naar dit vak gestuurd. 

Voor zowel Maassluis als ODO zijn zo’n 100 plekken beschikbaar. Vol=vol. We hopen op een mooie 

streekderby maar vooral een goed resultaat voor ODO 2.  

Namens het bestuur, Jaap 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Dit stukje schrijf ik al op zaterdagavond omdat ik de verjaardag van mijn zoon vier op zondag .  
As zaterdag weer een leuke korfbalzaterdag . Kom op tijd naar de wedstrijd van odo 1 want maassluis kan 
kampioenworden  en die zullen ook met veel mensen komen waardoor het een volle sporthal gaat worden. 
 
Heel veel succes ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 senioren@odomaasland.nl  
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 februari 

  

12565 ODO 1 - Maassluis 1 Aanvang 19:20 

Coach Rob B Aanwezig 18:20 

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

Dames Cynthia, Eline, Marije, Nikki H 

  
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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15122 ODO 2 - RWA 3 Aanvang 18:00 

Coach Alex Aanwezig 17:00 

Heren Martijn M, Martijn V, Michiel M, Rick, Thom 

Dames Daphne W, Diana, Isa , Jenny, Maaike 

Reserves Iris G, Jakomijn, Loraine, Thijs R, Tim P, Twan M 

Afwezig Noor B 

  

16134 Nieuwerkerk 6 - ODO 3 Aanvang 19:10 

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

Vertrek 17:55 

Dames Joyce G, Margot W, Marjanneke, Xavienne Chauffeurs Tim P, Lennart L 

Reserves Celine De Kleine Vink Hal 

Afwezig Jannes, Janny, Jaap V 
Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan 
den IJssel 

  

17357 ODO 4 - Valto 4 Aanvang 15:20 

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

Dames Barbara, Jakomijn, Loraine, Marlize, Pien M Scheidsrechter Wouter L 

  

19493 ODO A1 - Phoenix A1 Aanvang 16:40 

Coach Erna Aanwezig 15:40 

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

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

Reserves Gysa, Sam Z, Twan R 

Afwezig Daniëlle 

  

15808 RWA A2 - ODO A2 Aanvang 17:30 

Coach Joyce G Vertrek 16:20 

Heren Cas, Joris, Sam B Chauffeurs Suzan , Amber, Bart T 

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

Rhoon 

Afwezig Jeroen, Jim, Demi R, Bart T Stationsstraat 1-A, 3161 GH Rhoon 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  
 

 

 

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

ACKC 1 - ODO 1 (18-18) 

Beste lezers, We zijn de afgelopen wedstrijden enorm bezig in een stijgende lijn. We spelen als een team, 
werken er hard voor en halen zeer verdiend de punten binnen. Het was enorm belangrijk om dit door te 
blijven zetten, aangezien we nog niet 100% veilig gesteld zijn. 3 februari stond de wedstrijd tegen ACKC op 
het programma. We wisten van te voren dat dit een pittige pot zou worden, voornamelijk op fysiek gebied. 
ACKC (op de 7e plek in de poule) is hard bezig in de strijd om niet te degraderen. We wisten dus dat zij er 
alles aan zouden doen om uit deze wedstrijd minstens een punt te behalen. We begonnen de zaterdag met 
een verandering in de opstelling. Door de ziekmelding van Lennart (beterschap Len) werd zijn plek 
opgevuld door een oude bekende uit de selectie, Jannes! https://www.instagram.com/p/BeyChsPnv_C/ Na 
een peptalk van Rob en het fel inschieten konden we beginnen aan de wedstrijd. We merkten al snel dat 
het publiek zich begon te bemoeien met het spel en erg met ACKC mee leefde, maar hier mochten we ons 
niet door laten afleiden. Waar we de afgelopen weken fel begonnen aan de wedstrijd, ging het tegen ACKC 
moeizamer. We creëerden veel kansen, maar ze wilden helaas maar niet vallen. Pas in de 5e minuut werd 
de score geopend, wel door ACKC helaas. Gelukkig scoorde Wouter de aanval erna meteen de 
gelijkmaker. Ook al ging het moeizaam, we konden wel steeds gelijk blijven in de stand en zelfs langzaam 
aan een kleine voorsprong opbouwen. Zo stonden we in de rust met 6-9 voor. Rob vertelde tijdens het 
praatje dat we goed stonden te verdedigen, maar dat we aanvallend meer moesten bewegen met en voor 
elkaar en meer vooruit moesten denken. De aanvallen verliepen stroef en we speelden elkaar weinig vrij. 
Na de rust openden wij het scoren door een schot van Nikki (6-10). Normaal gesproken zou deze 
tussenstand al wat vertrouwen en ruimte geven om dit vol te houden en verder uit te breiden, maar zo’n 
wedstrijd was het deze keer niet. We moesten door blijven knokken, want alles was nog mogelijk. We leken 
de smaak wel weer te pakken te krijgen en kwamen op een voorsprong van 6 doelpunten. Voor erg lange 
tijd was dit niet, want ACKC bleef mee scoren. De doelpunten vielen over en weer en langzaam kwam 
ACKC dichterbij. In de laatste minuut stonden wij met 17-18 voor. We hadden het uit kunnen spelen, we 
hadden het in onze eigen handen. Helaas door een belangrijke (niet gemaakte) beslissing van de 
scheidsrechter konden zij nog in de laatste secondes de gelijkmaker erin schieten.. Wat is dit zuur. We 
waren niet scherp. In de verdediging niet door onnodige overtredingen te veroorzaken en in de aanval 
ontbrak het in het samenspel en in de afronding. We hebben onszelf tekort gedaan. Enorm zonde als je kijkt 
naar het belang van deze laatste wedstrijden voor de stand in de poule en als je kijkt naar de grote moeite 
die we de vorige wedstrijden gedaan hebben om onszelf veilig te stellen en Kinderdijk druk te geven. Een 
punt verloren. Helaas zitten dit soort wedstrijden er nog tussen, maar hier kunnen we alleen maar van leren. 
Ons neus staat nu richting volgende week, waar we de kampioen Maassluis mogen ontvangen in onze 
eigen hal. We gaan aankomende week hard trainen zodat we er zaterdag weer als een team kunnen staan. 
Jannes bedankt voor het invallen! Reserves bedankt voor het meegaan en publiek bedankt voor het 
aanmoedigen. We hopen velen van jullie volgende week te zien om 19:20 tegen Maassluis! Liefs Cynthia  

 

https://www.odomaasland.nl/2018/02/04/kom-as-zaterdag-op-tijd-voor-odo-2-en-odo-1/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Oranje Wit (D) 3 - ODO 2 (18-18) 

Hallo allemaal,  
Na een heel mooi gewonnen punt vorige week mochten wij ons deze week opladen voor de wedstrijd tegen 
Oranje Wit 3. Oranje wit dat 1 plaats onder ons op de ranglijst staat wist vorige week te winnen van de 
nummer laatst DSO. De vorige wedstrijd thuis werd door ons gewonnen met 16-12. We wisten dus van te 
voren dat het mogelijk was om van Oranje Wit te winnen, maar dat we er wel weer met z'n allen moesten 
staan! Het begin van de wedstrijd was wat ongelukkig. In 8 minuten wist Oranje Wit via 1 strafworp en 3 
schoten gelijk het eerste gat van 4 doelpunten te slaan. Hierna wisten wij de korf dan ook eindelijk te vinden 
en binnen no-time stond het alweer 4-4! Vanaf hier ging de eerste helft gelijk op tot de stand van 8-7 voor 
Oranje Wit. Zij wisten in het laatste gedeelte van de 1e helft de korf weer erg makkelijk te vinden, waar in 
tegen wij juist moeite hadden om de korf te vinden. Dit leidde dan ook tot een ruststand van 12-8 in het 
voordeel van Oranje Wit. In de tweede helft moesten we onszelf onder de wedstrijddruk vandaan zien te 
spelen en lekker vrij uit gaan korfballen. De tweede helft begon echter niet zoals we hadden gehoopt, door 
twee schoten van Oranje Wit liep het verschil op naar 6 doelpunten. Maar in plaats van dat wij onze 
hoofden lieten hangen, gingen we er nog harder voor knokken met zijn allen. En met resultaat! Halverwege 
de tweede helft was de achterstand namelijk weer weggewerkt en noteerde het score bord een stand van 
15-15. Vanaf hier ging de wedstrijd gelijk op en werd de spanning ook flink opgevoerd. Via een 15-16 
voorsprong en 17-16 achterstand, stond het bij het ingaan van de laatste minuut 17-17! Zou het weer lukken 
om net als vorige week in de laatste minuut nog een doelpunt te maken? Ja! Dat lukte, maar helaas lukte 
Oranje Wit dat een aantal seconden voor tijd ook waardoor de stand bleef steken op 18-18. Gezien de hele 
wedstrijd en de achterstand waar we tegenaan keken een gewonnen punt. Maar gezien ons spel en de 
voorsprong in de laatste minuut voelde dit voor sommige toch echt als een verloren punt. Een ding was in 
ieder geval zeker, dit ene punt is dik verdiend! Met nog 3 wedstrijden te gaan hebben we alles in eigen hand 
en zolang we er zo hard voor blijven knokken als de afgelopen tijd, heb ik er alle vertrouwen in dat er nog 6 
punten bij komen! Volgende week staat de partij tegen RWA op het programma, volgens mij hebben we nog 
wel iets recht te zetten. Dus kom vooral kijken volgende week om 18:00 in de Hofstede!  
 
Invallers, reserves & publiek bedankt! En hopelijk tot volgende week! Martijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/


 Praatpaal jaargang 27 11 05-02-2018 

 

 
 

 
 

 

 
ODO gaat naar de finale in de Ziggo-Dome 
 
Jawel, het duurt nog even maar de zaalkorfbalfinale 
2018 komt er weer aan! het is nog niet bekend welke 
clubs in de finale staan, maar het zal ongetwijfeld 
weer een fantastisch spektakel zijn. Vorig jaar zijn we 
met een grote groep ouders en jeugdleden gegaan. 
Dit jaar willen we het nog grootser aanpakken! Hoe 
gaaf zou het zijn als we daar, alle ODO-ers bij elkaar 
een deel van de tribune bevolken? Iedereen is van 
harte welkom, spelende leden, hun ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes…hoe groter de groep hoe leuker het 
wordt. 
De Finale A-jeugd is om 13:30u , de Korfbal Leaguefinale is om 16:00. Er is die hele dag (7 april) geen 
reguliere korfbalcompetitie. 
 
Wat kost dat? 
ODO wil graag stimuleren dat onze jeugdleden naar zo’n evenement gaan, en draagt dan ook voor hen bij! 
De prijs per kaartje voor jeugd t/m 15 jaar is € 10,00 en voor ouder dan 15 jaar is het € 16,95. 
 
Hoe gaan we erheen? 
Net als vorig jaar willen we graag het vervoer zelf regelen met de ouders. 
Hoe kan ik mij inschrijven? 
 
Vanuit ODO willen we in 1 keer een aantal kaarten aanschaffen, zodat we met zijn allen op dezelfde tribune 
kunnen plaats nemen. Via dit formulier kan je je alvast inschrijven; de betaling regelen we daarna. Inmiddels 
(4 februari) al ruim 25 inschrijvingen op de lijst om naar de Ziggo te gaan. Later meer. 
 
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

TEAM VAN DE WEEK – D3 – 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 10 februari is de beurt aan de D3!  
 
Jullie worden om 18.35 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 10 maart E1 en E2 

 
 

Van de wedstrijdsecretaris 

Kampioen!! 
 
Afgelopen zaterdag wist B1 weer ruim te winnen (5-20), waardoor ze nu al gedeeld kampioen zijn. Bij 

gelijkspel of winst komende zaterdag zijn ze ook officieel kampioen. 
 

Ook voor C1 een spannende wedstrijd komende zaterdag. Door het gelijke spel van afgelopen zaterdag 

staan ze nu 1 punt achter op koploper Olymoia, het team waar ze zaterdag tegen spelen. 
 

De meiden van D1 wist weer heel ruim te winnen (4-18). Zij staan bovenaan in de poule, met 1 puntje meer 

dan de nummer 2. Ook een spannende poule dus.  
 
 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Zoals ik vorige week al meldde willen we komende zaterdag graag een “bakkie doen” met de ouders van 
B1, B2, C1 en D1. Gewoon even bijkletsen in de kantine van de Hofstede over het team van jullie 
zoon/dochter. Voor een aantal teams zal dat na de wedstrijd zijn, voor anderen ervoor: 
 
D1 12.00 uur (na de wedstrijd) 
C1 12.30 uur (voor de wedstrijd) 
B2 13.15 uur (na de wedstrijd) 
B1 13.45 uur (voor de wedstrijd) en wellicht ook een drankje na de wedstrijd om het  
   kampioenschap te vieren  
  
Het koffiedrinken met de ouders van C2, D2 en D3 staat voor zaterdag 17-02 op het programma. 
 
Veel succes voor alle spelers zaterdag en voor de ouders tot zaterdag! 
 
Groetjes, 
Helen (06-24912423) 
aspiranten@odomaasland.nl 
 
O ja en nog even voor de duidelijkheid: kan je niet spelen, mail me en na woensdag bel me!! 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 februari 

  

18642 ODO B1 - Olympia (S) B2 Aanvang 14:15 

Coach Frits Aanwezig 13:15 

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

Dames Gysa, Liza, Marieke, Marit, Sam Z 

  

18634 ODO B2 - Olympia (S) B3 Aanvang 12:05 

Coach Thijs R Aanwezig 11:20 

Heren Dustin, Ivo, Jelle, Stef, Tjerk D Scheidsrechter Mark Z 

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

Afwezig Thijs M 

  

23822 ODO C1 - Olympia (S) C2 Aanvang 13:10 

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 12:25 

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

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

  
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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23854 Vitesse (Ba) C4 - ODO C2 Aanvang 13:15 

Coach Jacco, Noor B Vertrek 12:15 

Heren Gijs, Jasper Chauffeurs Gijs, Marlies, Milou P 

Dames Floor, Isabelle, Karlijn, Marlies, Milou P, Roos S, Roos H Bongerdhal 

  

27316 ODO D1 - Valto D2 Aanvang 11:00 

Coach Cynthia, Martijn V Aanwezig 10:30 

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

Scheidsrechter Karin 

Reserves Dominique 

Afwezig Dana V 

  

27338 Phoenix D2 - ODO D2 Aanvang 10:00 

Coach Martijn M, Nathan Vertrek 08:55 

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

Dames Amberly, Kim M, Sanne, Seher Oosterpoort 

Afwezig Eva S Let op: reserveshirts nodig 

  

27382 IJsselvogels D2 - ODO D3 Aanvang 11:00 

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 09:55 

Heren Jonathan, Sam S, Sven, Tim D, Willem R Chauffeurs 
Dieke, Jonathan, 
Dana E 

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

 
sportlaan 3, Moordrecht 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

 

TEAM VAN DE WEEK – D3 – 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 10 februari is de beurt aan de D3!  
 
Jullie worden om 18.35 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!  
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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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 10 maart E1 en E2 

 
 
ODO gaat naar de finale in de Ziggo-Dome 
 
Jawel, het duurt nog even maar de zaalkorfbalfinale 
2018 komt er weer aan! het is nog niet bekend welke 
clubs in de finale staan, maar het zal ongetwijfeld 
weer een fantastisch spektakel zijn. Vorig jaar zijn we 
met een grote groep ouders en jeugdleden gegaan. 
Dit jaar willen we het nog grootser aanpakken! Hoe 
gaaf zou het zijn als we daar, alle ODO-ers bij elkaar 
een deel van de tribune bevolken? Iedereen is van 
harte welkom, spelende leden, hun ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes…hoe groter de groep hoe leuker het 
wordt. 
De Finale A-jeugd is om 13:30u , de Korfbal Leaguefinale is om 16:00. Er is die hele dag (7 april) geen 
reguliere korfbalcompetitie. 
 
Wat kost dat? 
ODO wil graag stimuleren dat onze jeugdleden naar zo’n evenement gaan, en draagt dan ook voor hen bij! 
De prijs per kaartje voor jeugd t/m 15 jaar is € 10,00 en voor ouder dan 15 jaar is het € 16,95. 
 
Hoe gaan we erheen? 
Net als vorig jaar willen we graag het vervoer zelf regelen met de ouders. 
Hoe kan ik mij inschrijven? 
 
Vanuit ODO willen we in 1 keer een aantal kaarten aanschaffen, zodat we met zijn allen op dezelfde tribune 
kunnen plaats nemen. Via dit formulier kan je je alvast inschrijven; de betaling regelen we daarna. Inmiddels 
(4 februari) al ruim 25 inschrijvingen op de lijst om naar de Ziggo te gaan. Later meer. 
 
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2  
 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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PUPILLEN E &  F 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
De eerste kampioenen van de zaal zijn binnen. De E4 is zaterdag kampioen geworden. As zaterdag  gaan 
we weer lekker korfballen. Hoop dat iedereen weer is opgeknapt na de vele zieken van de afgelopen 
weken. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 februari 

  

34194 ODO E2 - ONDO (G) E8 Aanvang 09:00 

Coach Rob H Aanwezig 08:30 

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

  

36493 ONDO (G) E7 - ODO E3 Aanvang 09:55 

Coach Liza, Marit Vertrek 09:05 

Heren Brent, Tim B Chauffeurs Tim B, Brent 

Dames Pascale, Wende De Hoekstee 

 
Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

30558 ODO F1 - ONDO (G) F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 09:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Jaline 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

38611 ODO F3 - Weidevogels F2 Aanvang 09:00 

Coach Suzan , Bart T Aanwezig 08:30 

Heren Thijmen, Tjerk S, Youp Scheidsrechter Pepijn H 

Dames Emma B, Feline, Merel 

 

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

ODO F2 - Excelsior (D) F1 

Vandaag moesten we tegen Excelsior. Jenny zei in de kleedkamer dat we als we de bal niet kregen, we 
snel naar de korf moesten rennen om vrij te lopen of af te vangen. Ik vond dat het heel goed ging. We 
waren goed aan het verdedigen. Fleur maakte een heel cool doelpunt! Ze gooide de bal naar iemand die 
vrijstond, over de korf, maar hij ging er in. Ik weet niet meer wie het andere doelpunt van ODO heeft 
gemaakt. In de laatste 5 minuten ben ik er 2 keer in geweest als superspeler. Jammer genoeg heben we 
verloren met 2-6, maar het was een leuke wedstrijd. De volgende keer mag Tijn een stukje schrijven. 
 
Groetjes van Robin 
 
 

Weidevogels F2 - ODO F3 

 
Vandaag om 10 uur verzamelde we ons in de 
sporthal om naar de uitwedstrijd tegen de 
Weidevogels te gaan. Terwijl de voetbal weer de 
competitie hervat op het veld, kunnen wij nog even 
genieten van een droge en warme zaal. In Bleiswijk 
aangekomen werd er nog getwijfeld de kinderen te 
droppen bij Monkey Town en lekker te gaan relaxen 
bij Elysium of toch een spannende wedstrijd om de 
laatste plaats. Goed dat we voor het laatste kozen! 
ODO startte sterk en Emma opende de score. Hierna 
volgde Feline en nogmaals Emma met een doelpunt. 
Net voor het einde van de eerste 10 minuten scoorde 
de tegenpartij. De volgende 10 minuten wilde ze er 
aan de kant van ODO er niet in en viel nog een 
tegendoelpunt. Het was goed te merken dat er goed 
opgelet wordt bij de trainingen! Van de week werd 
geleerd goed te kijken naar wie je gooit. De scheidsrechter gaf wel even aan dat’ie eigenlijk moet fluiten als 
er binnen 10 seconden niet wordt doorgegooid... De tweede helft was nauwelijks begonnen en Youp 
scoorde 2-4. Even later Merel 2-5. Er waren ook een hoop schoten die er net niet ingingen ondanks dat de 
Weidevogels nu met een speler extra waren. In de laatste 10 minuten was het weer Emma die trefzeker 
was. Daarna maakte de tegenstander nog een tweetal doelpunten, maar de winst kwam nimmer in gevaar! 
De eerste winst is binnen! Bij het doelschieten kwam ODO niet verder dan 4-1. Volgende week gelijk de 
thuiswedstrijd tegen Weidevogels. Dit belooft wat! Als deze ook gewonnen wordt, dan staan we niet meer 
onderaan! 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.buijnink.nl
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KANGOEROEKLUP 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10 tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier! 
 
Groetjes.  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 
ODO gaat naar de finale in de Ziggo-Dome 
 
Jawel, het duurt nog even maar de zaalkorfbalfinale 
2018 komt er weer aan! het is nog niet bekend welke 
clubs in de finale staan, maar het zal ongetwijfeld 
weer een fantastisch spektakel zijn. Vorig jaar zijn we 
met een grote groep ouders en jeugdleden gegaan. 
Dit jaar willen we het nog grootser aanpakken! Hoe 
gaaf zou het zijn als we daar, alle ODO-ers bij elkaar 
een deel van de tribune bevolken? Iedereen is van 
harte welkom, spelende leden, hun ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes…hoe groter de groep hoe leuker het 
wordt. 
De Finale A-jeugd is om 13:30u , de Korfbal Leaguefinale is om 16:00. Er is die hele dag (7 april) geen 
reguliere korfbalcompetitie. 
 
Wat kost dat? 
ODO wil graag stimuleren dat onze jeugdleden naar zo’n evenement gaan, en draagt dan ook voor hen bij! 
De prijs per kaartje voor jeugd t/m 15 jaar is € 10,00 en voor ouder dan 15 jaar is het € 16,95. 
 
Hoe gaan we erheen? 
Net als vorig jaar willen we graag het vervoer zelf regelen met de ouders. 
Hoe kan ik mij inschrijven? 
 
Vanuit ODO willen we in 1 keer een aantal kaarten aanschaffen, zodat we met zijn allen op dezelfde tribune 
kunnen plaats nemen. Via dit formulier kan je je alvast inschrijven; de betaling regelen we daarna. Inmiddels 
(4 februari) al ruim 25 inschrijvingen op de lijst om naar de Ziggo te gaan. Later meer. 
 
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
http://www.biesheuvelsport.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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