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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter  
 
Leren van suksessen: van topaccommodatie naar topkorfbal??? 
Geschiedenis helpt ons het heden te begrijpen. Deze winter verplaatsen we het ODO-archief naar de onze 
nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Baanderheer. Hoewel het niet de bedoeling was om alles 
inhoudelijk te bekijken kwam ik een hele mooie paginagrote ODO-krantenpagina tegen, over de verbouwing 
van de kantine en de verplaatsing van de ODO-velden in 1991. ODO was destijds opgeklommen tot een 
regionale topclub en kreeg eindelijk ook de beschikbaarheid over de accommodatie die daarbij hoorde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/03/20180303_143313.jpg
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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De parallellen tussen de actie toen en ons programma Bouwen aan de Basis nu zijn groot: een omvangrijk 
programma, veel zelfwerkzaamheid, buitenstaanders betrekken voor de projectleiding en financiële support 
door de achterban, toen met het bomenplan en nu de Walk of Friends. En ook het onveranderde taalgebruik 
en energie van toenmalig voorzitter van de vereniging en huidig voorzitter van de stichting Kees van der 
Vaart valt op ;)    
 
Verschillen zijn er ook. Ten eerste werd succes in de jaren negentig nog geschreven als sukses ;) Groter 
verschil is dat op dit moment onze accommodatie na het voltooien van de nieuwe kunstgrasvelden, 
beachvelden en multifunctionele accommodatie ‘voorloopt’ op het korfbaltechnische verhaal. Maar ons 5-
jarige programma Bouwen aan de Basis is dan ook pas 1 jaar onderweg.  
 
We willen als vereniging groeien. Dat betekent hoger spelen, maar ook groeien in de breedte en een 
fantastische plek blijven/bieden om te sporten voor zoveel mogelijk mensen. Voor de jeugd zijn hiervoor al 
een flink aantal stappen gezet d.m.v. het jeugdplan. Resultaten zijn bijvoorbeeld al voorzichtig te zien in 
onze F-teams die in flink hogere klasses spelen dan de afgelopen jaren en de B1 die aanstaand 
veldseizoen weer uitkomt in de wedstrijdklasse. Blijvende ambitie is bijvoorbeeld te zien in de trainersclinic 
op 21 maart, want goede trainers zijn het fundament van onze jeugdopleiding.  
 
Voor de senioren zijn we hier ook nadrukkelijk mee bezig. Allereerst hebben we de ambitie om met de 
selectie teams weer minimaal een stabiele eerste klasser te worden. Daarbij willen we ook de aanvoer 
vanuit de jeugd naar de selectie goed verzorgen met een 3e team dicht onder ODO 1 en ODO 2 dat zal 
bestaan uit een mix van jonge talentvolle spelers en spelers met meer ervaring.  
 
Het gevolg van dit ‘nieuwe derde’ is dat het aantal teams in de senioren groeit van 5 naar 6. Hiermee 
kunnen we iedereen op sociaal en prestatie vlak een zo goed mogelijk passende plek kunnen geven.  
Het moge duidelijk zijn dat we daarvoor moeten groeien in ons aantal senioren leden; zowel spelers die op 
een zo hoog mogelijk niveau willen spelen, als spelers die met name de sociale kant en lekker sporten 
belangrijk vinden. Daarom gaat de TC met hulp van enthousiaste spelers en andere betrokkenen de 
komende tijd het gesprek aan met oud ODO leden om hen te vertellen over onze plannen voor de komende 
jaren en ze enthousiast te maken om hier deel van uit te maken.  
 
We gaan ervoor om er net als in de jaren negentig een groot sukses van te maken!  
 
Ik wens jullie een week vol #sportplezier en zie jullie graag zaterdag bij de laatste thuiswedstrijden in de 
zaal, bijvoorbeeld bij de huldiging van ODO D1! 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272230 
 
  

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !  
 
5 maart Britt van Nierop 
6 maart Marian Vermaat 
8 maart Sam van Buuren 
11 maart Janny Ramakers 
  

 

 

ALGEMEEN 
 

TEAM VAN DE WEEK – E1 en E2 – 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 maart is de beurt aan de D3! 
 
Jullie worden om 18.20 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Aan alle trainers en coaches van ODO 

21 maart komen de mensen van Spelenderwijs Verbeteren, de app die we kunnen gebruiken bij onze 
trainingen, een clinic verzorgen voor alle trainers & coaches van ODO. 

De clinic zal gaan over de verschillende thema's in de app. Met als hoofdgedachte: Hoe kun je makkelijk 
mogelijk een training neerzetten waarbij het leerresultaat het hoogste is? 

Op woensdag 21 maart om 20:00 start de clinic. Inloop is vanaf 19:45. Na afloop is er ruim de mogelijkheid 
om vragen te stellen over jouw team. 

Deze clinic kan voor alle trainers echt van meerwaarde zijn. We rekenen dan ook op je komst. 
Lennart van Lingen 

 
 
Wie gaat er nog meer mee naar de Zaalfinale? 
Jawel, het duurt nog even maar de Zaalkorfbalfinale 2018 komt er weer aan! Deze is wederom in de Ziggo 
Dome in Amsterdam. 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? 
Hiervoor hebben we als ODO 75 kaarten gekocht. Inmiddels zijn er al ruim 60 kaarten verdeeld. Kortom we 
zijn begonnen aan het verdelen van de laatste kaarten! Wil je hierbij zijn geef je dan nog snel op! Iedereen 
is van harte welkom, alle spelende leden, hun ouders, vriendjes, vriendinnetjes…hoe groter de groep hoe 
leuker het wordt. 
 
Wat kost dat? 
ODO wil graag stimuleren dat onze jeugdleden naar zo’n evenement gaan, en draagt dan ook voor hen bij!. 
De prijs voor jeugd t/m 15 jaar is € 10,-/ticket; ouder dan 15 jaar is € 16,95/ticket. 
 
Hoe gaan we erheen? 
Net als vorig jaar willen we graag het vervoer zelf regelen met de ouders en ouder leden. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NIvutI-TIeU
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Wanneer is het eigenlijk? 
Het is op zaterdag 7 april. Er is die hele dag geen reguliere korfbalcompetitie. De Finale A-jeugd is om 
13:30, de Korfbal Leaguefinale is om 16:00.  
 
Hoe kan ik mij inschrijven? 
Via dit formulier. Wacht niet te lang hiermee, aantal kaarten is inmiddels beperkt.  
 
Ik heb toch nog een vraagje over… 
Neem dan even contact op met Rob vd Hak.

 
 
 
Helpers Potgrondactie 2018 
 
Aflevering speciale producten (vrijdag 16 maart) 
vanaf Vrouwe Lideweysingel 32 

 9.00 uur aanwezig: Thom & Henk, Jan & Jeroen, Ronald & Rob 
 

DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 17 MAART) 
Op 17 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We 
beginnen de dag met een ontbijt in de ODO kantine. Daarna rijden we met twee grote BVB-wagens door het 
dorp. We rekenen op de hulp van de volgende mensen: 
 
Coördinatie (in ODO kantine) 
7.30 uur 
Hoofdcoördinatie: Jaap, Jannes, Marianne en Marlize 
 
Verzorging ontbijt en verdere catering (in ODO kantine) 
7.15 uur 
Maaike, Jenny, Sandra Goedendorp en Arie van der Lingen 
 
Vrachtwagens (vanaf ODO kantine) 
7.30 uur (vertrek 8.00) 
Bijrijders vrachtwagen: Claudia & Rianne 
 
Wijkcoördinatoren (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Kees, Simon, Erik en Thijs 
 

https://goo.gl/forms/vaLW4qrFCMWjEjkx2
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom en Jacco de Bruijn 

 
Ontbijt en daarna aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: Fred & David 
 

Ontbijt en zakken potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos & Lennart 
 

Ontbijt en zakken potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 

ODO 1/2: Wouter, Lennart, Willem, Mark, Martijn M, Martijn V, Rick 
ODO 3: Tim, Kees P, Jaap, Bram 
ODO 4: Jarno, Teko 
ODO 5: Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Wouter, Koen, Nathan 
ODO MW: Gerard, Mario 
 
ODO A1: Niels, Bart M, Pepijn 
ODO A2: Joris, Jim, Bart T 
ODO B1: Sam, Lex, Cas 
ODO B2: Jelle, Stef, Thijs, Tjerk, Ivo, Dustin 
 
Overige helpers: Wim Poot, Jan Moekestorm en Marco van Buuren  
 
Andere ouders die ook willen meehelpen met het wegbrengen van zakken, kunnen zich melden op 
onderstaande nummers of via de mail. U bent van harte welkom! 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
Marianne Vincent? 
  
Om deze actie succesvol te maken, is jullie hulp hard nodig. Mocht je echt niet kunnen, mail dit dan naar 
potgrond@odomaasland.nl of bel even met een van ons. 
 
Tot dan!               Marianne (06-37557342) Marlize (06-30175139) 
      
 
 
 
 
 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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UITSLAGEN 
 

Zaterdag 3 maart 2018 

ODO A2 - Avanti (P) A4 5-12 Nieuwerkerk E6 - ODO E4 1-9 
  

 

TECHNISCHE ZAKEN 
Trainen op het veld 
Vanaf dinsdag 13 maart gaan we weer de frisse buitenlucht in. In de volgende Praatpaal verschijnt het 
trainingsschema. Dit zal grotendeels gelijk zijn als eerste helft veld. 
 
Zaalwacht  
Bij de jeugdwedstrijden was het voorheen een coach of scheidsrechter die in parallel ook de zaalwacht was. 
Geen handige situatie. Daarom zijn ouders benaderd om deze taak te vervullen rondom de wedstrijd van 
het eigen kind. Waarbij er voldoende ruimte is de prestaties te volgen. Hierdoor kunnen de spelende leden 
zich vooral kunnen bezighouden met coachen of fluiten van de wedstrijden.   
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

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 

Week 11    

zaterdag 17 
maart 

16:00 - 17:40 Jeroen de Vos Opruimen ODO 5 

 
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.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
Na 2 weken bijna geen korfbal krijgen we de laatste zaal wedstrijden. As donderdag speelt het 5e een 
inhaalwedstrijd. Op zaterdag wordt de wedstrijd van 3 verplaatst naar begin avond omdat er te weinig 
dames beschikbaar zijn. Het juiste tijdstip wordt nog doorgegeven maar het is zeker na 18 uur. Meld je echt 
alleen af in noodgevallen omdat ik weinig dames heb. 
 
Heel veel succes het laatste speelweekend van de zaal. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Senioren@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma donderdag 8 maart 

  

20415 ODO 5 - DES (D) 7 Aanvang 20:00 

Coach Bram V Aanwezig 19:15 

Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen, Koen, Nathan, Wouter L Scheidsrechter Kees P 

Dames Celine, Joyce G, Margot W, Vera, Xavienne 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 maart 

  

12772 ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 Aanvang 19:05 

Coach Rob B Aanwezig 18:05 

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

Dames Cynthia, Eline, Marije, Nikki H 

  

15477 ODO 2 - Vitesse (Ba) 2 Aanvang 17:45 

Coach Alex Aanwezig 16:45 

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

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

Reserves Ilse A, Iris G, Twan M 

  

mailto:Senioren@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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15793 Dijkvogels 3 - ODO 3 Aanvang 18:00 

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

Vertrek 17:00 

Dames Barbara, Celine, Joyce G, Marjanneke, Xavienne Chauffeurs 
Janny, Thijs R, Kees 
P 

Afwezig Jannes, Janny, Margot W Sporthal Maasdijk 

 
Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

17033 ODO 4 - KZ Danaïden 4 Aanvang 15:05 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Aanwezig 14:05 

Dames Barbara, Jakomijn, Loraine, Marlize, Pien M Scheidsrechter Erik 

  

20479 Twist 6 - ODO 5 Aanvang 15:35 

Coach Bram V Vertrek 14:45 

Heren Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen, Koen, Nathan, Wouter L Chauffeurs 
Jeroen, Nathan, 
Celine 

Dames Celine, Marieke, Vera, Xavienne Westwijk 

 
Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

  

19155 ODO A1 - DES (D) A1 Aanvang 16:25 

Coach Erna Aanwezig 15:25 

Heren Bart M, Joris, Pepijn H, Twan M 

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

Reserves Cas, Sam Z, Sam B 

Afwezig Niels H, Daniëlle 

  

17212 Weidevogels A3 - ODO A2 Aanvang 17:10 

Coach Jeroen Vertrek 15:45 

Heren Twan R Chauffeurs 
Emy , Emma S, 
Maud R 

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

Reserves Liza, Marit Let op: reserveshirts nodig 

Afwezig Joyce G, Joris, Jim, Demi R, Bart T 

  

 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Gezocht: Helpende handen voor de potgrondactie 
Op maandagavond 5 maart en op vrijdag en zaterdag 16 en 17 maart kunnen wij nog helpende handen 
gebruiken bij de HAH-avond en de afleverdagen. 
 
Aanmelden kan via potgrond@odomaasland.nl en voor verdere info kun je bellen met  
 
Marianne van Waardenburg    06-37557342 
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van jullie vakantie! 
 
Komende zaterdag de laatste zaalwedstrijden (behalve voor B2). Kan je niet, laat het mij z.s.m. weten! 
En komende week in het kader van de week van het sportplezier ook weer de, altijd leuke, jaarlijkse ouder-
kind trainingen. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar het stuk elders in deze Praatpaal 
 
Ik hoop alle ouders deze week bij de trainingen te zien. Veel plezier!! 
 
Groetjes, 
Helen (06-24912423) 
aspiranten@odomaasland.nl 
 
 

  

Wedstrijdprogramma woensdag 7 maart 

  

23982 Olympia (S) C2 - ODO C1 Aanvang 18:45 

Coach Willem V, Wouter G Vertrek 17:30 

Heren Jordi, Kevin, Sem T, Toine W Chauffeurs 
Brigit, Fenne, 
Anouk H 

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

Reserves Roos H 
 

Opmerking Sporthal De Ring van Putten !!! Let op: reserveshirts nodig 

  

 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 10 maart 

19665 ODO B2 - Avanti (P) B6 Aanvang 14:00 

Coach Thijs R Aanwezig 13:15 

Heren Dustin, Ivo, Jelle, Tjerk D Scheidsrechter Jarno 

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

Reserves Cas 

Afwezig Thijs M, Stef 

  

25010 ODO C1 - Avanti (P) C3 Aanvang 13:00 

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 12:15 

Heren Jordi, Kevin, Sem T, Toine W Scheidsrechter Anton 

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

  

23085 Eureka C1 - ODO C2 Aanvang 11:00 

Coach Jacco, Noor B Vertrek 10:00 

Heren Gijs, Jasper Chauffeurs 
Floor, Roos H, 
Isabelle 

Dames Floor, Isabelle, Karlijn, Marlies, Milou P, Roos S Beverbol 

Reserves Marit Amerstraat 1, Ridderkerk 

Afwezig Roos H 

  

28718 ODO D1 - Avanti (P) D3 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 Twan M 

  

26412 Die Haghe D3 - ODO D2 Aanvang 12:00 

Coach Martijn M, Nathan Vertrek 11:00 

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

Dames Amberly, Eva S, Kim M, Sanne, Seher Sportcampus Zuiderpark 

  

28746 Maassluis D2 - ODO D3 Aanvang 14:10 

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 13:30 

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

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

 
Rozenlaan 2 Maassluis  

  

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Gezocht: Helpende handen voor de potgrondactie 
Op maandagavond 5 maart en op vrijdag en zaterdag 16 en 17 maart kunnen wij nog helpende handen 
gebruiken bij de HAH-avond en de afleverdagen. 
 
Aanmelden kan via potgrond@odomaasland.nl en voor verdere info kun je bellen met  
 
Marianne van Waardenburg    06-37557342 
 

PUPILLEN E &  F 
 

TEAM VAN DE WEEK – E1 en E2 – 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 maart is de beurt aan de D3! 
 
Jullie worden om 18.20 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 
 
 
 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
De vakantie zit er op nog een zaterdag in de sporthal spelen en dan we weer lekker buiten spelen. 
Vandaag spelen alle teams thuis. Als je niet kan spelen graag optijd afmelden en vanaf donderdag even 
bellen. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

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


 Praatpaal jaargang 27 14 05-03-2018 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
Gezocht: Helpende handen voor de potgrondactie 
Op maandagavond 5 maart en op vrijdag en zaterdag 16 en 17 maart kunnen wij nog helpende handen 
gebruiken bij de HAH-avond en de afleverdagen. 
Aanmelden kan via potgrond@odomaasland.nl en voor verdere info kun je bellen met  
Marianne van Waardenburg    06-37557342 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 maart 

  

36200 ODO E1 - De Meervogels E2 Aanvang 11:00 

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 10:30 

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

  

36193 ODO E2 - Vriendenschaar (B) E2 Aanvang 10:00 

Coach Rob H Aanwezig 09:30 

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

  

36180 ODO E3 - Phoenix E4 Aanvang 11:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:30 

Heren Brent, Tim B Scheidsrechter Vera 

Dames Pascale, Wende 

  

37967 ODO E4 - Fortuna/Delta Logistiek E8 Aanvang 09:00 

Coach Arlette, Celine Aanwezig 08:30 

Dames Bo, Evi R, Olivia , Senna Scheidsrechter Emy 

  

30039 ODO F1 - De Meervogels F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 09:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Margot W 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

31743 ODO F3 - KCR F3 Aanvang 09:00 

Coach Suzan , Bart T Aanwezig 08:30 

Heren Thijmen, Tjerk S, Youp Scheidsrechter Pepijn H 

Dames Emma B, Feline, Merel 

  

 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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Wedstrijdverslagen 

Fortuna/Delta Logistiek E3 - ODO E2 12-11 

Oei oei oei oei wat was dit weer een leuke en heel spannende wedstrijd! Tegen Fortuna, waar we eerder 
thuis ook van verloren hebben (en die al kampioen waren voor de wedstrijd) en zonder Noor en Lynn die op 
vakantie zijn. Vooraf denk je dan 'dat wordt lastig'. Vooral die ene jongen die zo goed is qua scoren en 
onderscheppen. Moet ik nou heel veel zeggen vooraf of de meiden gewoon lekker laten spelen. Voor het 
laatste gekozen. Geniet er van en ga er voor! Vanaf het begin zaten jullie goed in de wedstrijd en namen 
een toch wel verrassende 0-2 voorsprong. Het in grote getalen aanwezige Fortuna publiek (dit was hun 
kampioensfeest thuiswedstrijd) werd er een beetje stil van en wij van ODO op de tribune en langs de lijn 
heel erg trots. Wat speelden jullie lekker fel en mede dank zij het feit dat Fortuna niet hel erg scherp was in 
het begin stond het na de 1e 10 minuten 3-3 en bij rust 6-6! Na rust kwam Fortuna wat scherper uit de 
startblokken en maakte nu wel meer kansen af. Via 7-6 werd het zelfs 9-7 na de 3e 10 minuten en bij het 
begin van het laatste blok scoorde Fortuna direct 10-7. De vermoeidheid bij ons sloeg toe. Immers, ook 
geen wissels....en ik dacht eiggeninlijk...dat was het dan. MAARRRRRRR jullie stonden nog 1 keer heel erg 
sterk op en wisten de aansluiting weer te vinden! Via 10-8, 10-9, 11-9, 11-10 en 11-11 (ik denk zo'n 20 
seconden voor tijd) zat een kleine stunt in de lucht. Affluiten roep je hard, we zijn zeer tevreden zo!. Maar 
dan, wij nog 1 hele mooi kans 10 seconden voor tijd, en 1 seconde voor tijd schiet die ene jongen er van 
heel ver een mooi afstandsschot in..... pfffffff afgelopen, jullie coach spartelend op de grond van ongeloof en 
frustratie...jammerrrrr toch met lege handen staan. Wat heb ik genoten van jullie strijdlust en je mag zeker 
trots zijn op wat jullie hebben neergezet! weer allemaal gescoord en vol gestreden... Een puntje was 
verdiend maar soms is het net niet...... Groetjes en tot dinsdag... Rob 
 

KANGOEROEKLUP 
Van de wedstrijdsecretaris. 
 
As zaterdag is er trainen van 10 uur tot 11 uur in de sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes !  Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
Gezocht: Helpende handen voor de potgrondactie 
Op maandagavond 5 maart en op vrijdag en zaterdag 16 en 17 maart kunnen wij nog helpende handen 
gebruiken bij de HAH-avond en de afleverdagen. 
 
Aanmelden kan via potgrond@odomaasland.nl en voor verdere info kun je bellen met  
 
Marianne van Waardenburg    06-37557342 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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