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 VAN DE VOORZITTER 
 

Scheidsrechters 
 
Aanstaande zaterdag begint de Week van de Scheidsrechter. Dit is “een sportbreed initiatief waarbij het 
uitspreken van waardering voor de scheidsrechter centraal staat” (KNVB). In ons programma Bouwen aan 
de Basis was het opleiden van jeugdleden tot scheidsrechter een speerpunt. Mooi om te zien dat Wim en 
Wouter vaak al in alle vroegte aan de Baanderheer bezig zijn met het begeleiden van jeugdleden bij hun 
eerste optredens als scheidsrechter.  
 
Parallel aan het begeleiden van scheidsrechters is er door de Korfbalbond het Spelregelbewijs ingevoerd. 
Stapsgewijs wordt dit via internet te behalen spelregel examen verplicht vanaf de B-aspiranten. Ik hoorde 
dat enkele senioren dit nog niet gehaald hebben, dus bij deze een kindly reminder ;) Ik denk dat een 
betere spelregelkennis bij coaches en spelers ook bijdraagt bij de acceptatie van beslissingen van 
scheidsrechters.  
 
Gisterochtend mocht ik als scheidsrechter aantreden bij Refleks D1 – Velocitas D1 in de Hoofdklasse D. 
Twee verenigingen die nou niet echt direct de grandeur uitstralen van een hoofdklasse vereniging, maar 
mijn vooroordelen werden maar weer eens ontkracht: wat werd er goed korfbal gespeeld zeg. En dan met 
name door Refleks, als zij dit ploegje bij elkaar kunnen houden belooft dat iets moois voor deze Rijswijkse 
vereniging. Tijdens de wedstrijd heb ik welgeteld nul reacties gehad op mijn fluiten. Nul. Nou floot ik ook 
wel lekker, maar nul is wel echt shocking weinig. Echt klasse van de coaches en spelers. Daarna een 
soortgelijke ervaring bij het fluiten van de A2 op ons centercourt, wat eigenlijk alleen een pittig potje was 
doordat het damesteam van VEO met drie kleuren shirts speelde, en ODO A2 met twee, waarvan één 
overlappende kleur, maar goed het mocht pret niet drukken.  
 
Gistermiddag genoot ik van het fanatieke spel dat B1 op de mat legde. Veel minder genoot ik van de 
verwensingen die onze scheidsrechter door het publiek van de tegenstander naar zijn hoofd kreeg. Na 
afloop deed ik een poging daar van iets te zeggen maar dat leek niet echt binnen te komen. Ander 
minpuntje vond ik de verbale toevoegingen die onze aspiranten aan hun fanatieke spel meenden te 
moeten toevoegen. Was verre van nodig, horen niet bij ons als vereniging, we zullen het afdoen als 
jeugdige onbezonnenheid.  
 
We zijn bij ODO een aantal jaar geleden gestart met de gewoonte dat iedere speler en coach de 
scheidsrechter achteraf een hand geeft. We zullen hier tijdens de Week van de Scheidsrechter 
hernieuwde aandacht aan geven. Bij ODO accepteren we wie er fluit en hoe er gefloten wordt. Te vaak 
meen ik te proeven dat iedereen het daar op zich wel mee eens is, totdat we het oneens zijn met een 
beslissing. Voelt u zelf hoe tegenstrijdig dat is?  
 
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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Van de voorzitter: NB 
 
Vaak zie je na een tekst een NB staan. Toch maar eens opgezocht wat dat nou echt betekent. Het 
betekent in elk geval  niet Nieuwe Ballen. Het tempo waarin we ballen kwijtraken is echt schrikbarend 
hoog. Zie deze foto. Aan het begin van het jaar waren de rekken vol. Hier mist echt voor enkele 
honderden euro’s aan ballen. We vermoeden dat deze de bosjes in rollen, en dat dit wordt opgelost door 
een andere bal uit het ballenhok te pakken. Dit is niet houdbaar, met dit tempo zullen de trainingen vooral 
gaan bestaan uit oefeningen zonder bal; een eufemisme voor impopulaire sprintoefeningen. We gaan niet 
meer zomaar alle ballen bijvullen door nieuwe aan te schaffen.  
Zie je een bal de bosjes in gaan, pak hem direct. Als er aan het eind van de dag een bal ontbreekt loop 
sowieso een rondje om te zoeken.  
 
NB staat voor Nota Bene, betekent let wel en komt uit het Latijn waar het letterlijk noteer goed betekent, 
oftewel neem hier goede notitie van. Doe dat.  
 
Groet, Jaap 
 

 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een prettig dag toe. 
 
1 oktober Jaline van Hartingsveldt 
 
 2 oktober Joris de Bruijn, Gian Sprong 
 
  3 oktober Birke Verboon 
 
   4 oktober Addie Goudzwaard 
 
    5 oktober Iris de Bruijn 
 
     6 oktober Jenny van Barneveldt 
 
       7 oktober Niels Haring 
   
 

ALGEMEEN 
 
Bardiensten 
 
Voor het schoon en netjes achterlaten van de kantine zijn de volgende teams verantwoordelijk: 
Op dinsdag zijn Odo 3,4 en 5  
Op donderdag Odo 1&2 
 

Dit betekent; 
-  de vaat wegwerken. 
-  controleren of de tafels schoon zijn. 
-  goed afsluiten van de kantine. 
-  op trainingsavonden sleutels wegbrengen naar fam. Poot. 
-  op zaterdag kas en sleutels wegbrengen naar fam de Winter. 

 
De onderstreepte personen halen de kas/ sleutels op bij fam. Poot  
 
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
Laat dit welweten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl   Ria Goedendorp 
 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Week 40   

zaterdag 6 oktober 09:30 - 12:30 Edwine Kooijman, Jannes van der Vaart, Silvia van 
Nierop 

 12:30 - 15:00 Laura vd Vaart, Jolijn Hockx, Maud Regout, Elselien 
van Buuren 

 15:00 - 18:00 Nicolette Vermeer, Isabelle van Kester, Marjan 
Pols, Corremarie Hoekveen 

 18:00 - 20:30 Bart Moekestorm, Ilse Alsemgeest, Nikki van der 
Hak, Wouter Goedendorp, Janny Ramakers, Kees 
van Popering 

Week 41   

woensdag 10 oktober   

zaterdag 13 oktober 09:00 - 12:00 Margot Suijker, Karin Godthelp 

 12:00 - 14:45 Arie van der Lingen, Aafke v.d. Gaag, Leonie van 
Rijswijk, Karla Vijverberg 

 14:45 - 17:15 Nora Bolderheij, Ruth vd Berg, Rienke Warnaar 

 17:15 - 20:00 Celine Doelman, Thijs Ramakers, Wouter van 
Leeuwen, Bram van Leeuwen, Bram van Vliet 

Week 42   

zaterdag 20 oktober 12:30 - 16:15 Jelle van Leeuwen, Lex de Bruijn, Thijs 
Moekestorm, Jacqueline van Leeuwen 

Week 43   

zaterdag 27 oktober 12:45 - 15:45 Marit Geerse, Sanneke Gorrisen, Liza van der End 

 15:45 - 17:30 Alise Vreugdenhil, Tamara Vermeer, Vera Poot, 
Emma Scheffers 

 17:30 - 20:00 Maaike Goedendorp, Twan van der Meijs, Aron van 
Zielst, Iris Geerse, Jenny van Barneveldt, Jarno de 
Man 

 
 
 
 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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UITSLAGEN 
 
 

ZKC '31 1 - ODO 1 19-18  Weidevogels D1 - ODO D1 3-5 

Futura 2 - ODO 2 14-13  ODO D2 - Valto D3 3-10 

Valto 4 - ODO 3 afg.  ODO E1 - Die Haghe E1 10-9 

ODO 4 - Valto 5 15-14  ODO E2 - Dijkvogels E1 1-10 

Excelsior (D) 7 - ODO 5 11-6  Dijkvogels E3 - ODO E3 1-20 

Excelsior (D) A1 - ODO A1 7-8  Fortuna/Delta Logistiek E7 - ODO E4 1-9 

ODO A2 - VEO A3 12-9  ODO E5 - Valto E5 7-2 

ODO B1 - HKV/Ons 
Eibernest B2 

19-7  ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 10-7 

ALO B2 - ODO B2 3-14  Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO F2 4-0 

ODO C1 - Excelsior (D) C1 5-3  Sperwers F1 - ODO F3 10-3 

ODO C2 - Excelsior (D) C2 4-4    

 

SENIOREN & JUNIOREN 

Nipte overwinningen en nederlagen 
 
Zowel #1 als #2 verloren afgelopen zaterdag hun wedstrijd met 1 doelpunt verschil. Bij #3 en #A1 was dat 
precies andersom, zij wonnen met 1 doelpunt verschil.  #5 verloor en #A2 won met ruimere cijfers. 
Helaas kon de wedstrijd van #3 afgelopen zaterdag (weer) niet door gaan. Er wordt in overleg met Valto 
nog gezocht naar een nieuwe datum en tijd (waarschijnlijk op een woensdagavond). 
Komende zaterdag speelt #4 niet, #A2 speelt uit en alle overige teams thuis. 
 
De laatste wedstrijden van de dag worden door #1 en #5 gespeeld, willen jullie na je wedstrijd het veld 
opruimen (dus palen, ballen en overige attributen in de daarvoor bestemde hokken). Bedankt alvast voor 
jullie medewerking!! 
 
REMINDER: heb je je spelregelbewijs nog niet gehaald (het zijn er niet veel, maar toch nog steeds een 
aantal) doe dat dan zo spoedig mogelijk. Kleine moeite, groot plezier!! 
 
Veel  succes allemaal zaterdag en kan je niet, laat het mij z.s.m. weten. 
 
Helen (06-24912423) 
senioren@odomaasland.nl 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 oktober 

  

19017 ODO 1 - KZ Danaïden 1 Aanvang 16:00 

Coach Rob B Aanwezig 15:00 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Veld 1K40 

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 

Opmerking Na wedstrijd veld opruimen aub! 

  

14032 ODO 2 - Velocitas 2 Aanvang 14:40 

Coach Lennart L Aanwezig 13:40 

Heren Aron Z, Bart M, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Veld 1K40 

Dames Daphne W, Ilse A, Isa , Kim B, Noor B 

Reserves Daniëlle, Daphne K 

Afwezig Iris G 

  

14018 ODO 3 - Achilles (Hg) 5 Aanvang 14:40 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 13:40 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Maaike Scheidsrechter Marc 

Reserves Jakomijn Veld 2a1K40 

Afwezig Xavienne 

  

22787 ODO 5 - Tempo 6 Aanvang 16:00 

Coach Bram V Aanwezig 15:10 

Heren Bart V, Bram L, Nathan, Wouter L Scheidsrechter Tim P 

Dames Emma S, Emy , Maud R, Suzan , Vera Veld 2a1K40 

Reserves Jarno 

Afwezig Jeroen, Koen, Bart T 

Opmerking Na wedstrijd veld opruimen aub! 

  

15486 ODO A1 - Maassluis A2 Aanvang 13:15 

Coach Rick, Erna Aanwezig 12:15 

Heren Joris, Niels H, Pepijn H Veld 1K40 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 

Reserves Cas, Marit, Sam B, Twan R 

Afwezig Jim 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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14143 Avanti/Flexcom A6 - ODO A2 Aanvang 11:40 

Coach Jeroen, Jacco Vertrek 10:55 

Heren Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Chauffeurs Femke, Gijs, Nicolette 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Laura P, Nicolette, Nina S Veld 2K40 

  

Wedstrijdprogramma woensdag 10 oktober 

  

10819 Excelsior (D) 6 - ODO 4 Aanvang 20:30 

Heren Hans, Jarno, Rob H, Simon, Teko Vertrek 19:30 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Chauffeurs Jakomijn, Simon, Jarno 

Afwezig Olaf Veld 1K40 (exc) 

 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, 
Delft 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ZKC '31 1 - ODO 1 (19-18) 

Met een iets langere rit naar Zaandam mochten we ons voorbereiden op een pot tegen ZKC'31 1. 
Afgelopen donderdag hebben de wedstrijd van Dijkvogels tegen ons en van Dijkvogels en ZKC. Enkele 
opvallendheden: Een paar scherpe schutters die we uit moesten schakelen. Verder is er een bepaalde 
Zaandamse mentaliteit waar we meteen al door moesten prikken, aldus Rob. Met de overheersende 
cacaogeur in onze neuzen konden we ons klaarmaken voor deze wedstrijd. Aan het begin van de 

wedstrijd ging het gelijk op, maar we wisten op een gegeven moment een gat te creëren van 4 
doelpunten. We speelden op dit moment met ons koppie en lieten ons niet uit het spel halen. Tot op een 
moment waar ZKC iets fysieker ging spelen, kregen zij de kans door ons om in het spel terug te komen. 
Het bleef daarna spannend met om en om doelpunten, maar we wisten geen gat te maken. Ruststand 10-
10. Uiteindelijk bleef het in de tweede helft spannend, waarbij er nog steeds om en om gescoord werd. In 
de afvang hadden we het deze wedstrijd erg lastig, zowel aanvallend als verdedigend, waardoor we in de 
aanval veel eenschotsaanvallen hadden en in de verdediging kon de tegenstander vaker herhaaldelijk 
schieten. De wissel bij de heren in het vak veranderde wel iets in het spel, maar helaas konden we 
wedstrijd niet naar onze hand zetten. Eindstand 19-18. Misschien was ZKC vandaag scherp en hadden ze 
hun dag, maar we hebben dit verlies voor het grote geheel aan onszelf te danken. Het is nu aan ons de 
taak om onze fouten van deze wedstrijd er uit te halen door goed naar onszelf te kijken. Volgende week 
een nieuwe kans en die gaan we pakken. Supporters, reserves, coaches, teambegeleiders, verzorgers, 
filmers, scheidsrechter, tegenstanders, publiek bedankt. Groet, Lennart 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
Wat een verschil met afgelopen week was het deze zaterdag een heerlijk zonnetje ,prima korfbalweer en 
als ik naar de uitslagen kijkt hebben jullie hier ook goede zaken gedaan. Zowel B1,B2,C1 wisten te 
winnen zaterdag C2 speelde gelijkspel. D1 nam de punten uit Bleiswijk mee naar huis en D2 verloor 
helaas van Valto. Met nog maar twee competitie ronden te gaan kijken we toch een beetje naar de 
standen. Zijn er nog kampioenen te verwachten dit seizoen…….. In de poule van B1 is Reflex al 
kampioen, zij spelen zaterdag tegen B1. B1 geeft zich natuurlijk niet zomaar gewonnen en zal het Reflex 
moeilijk maken op de Baanderheer. B2 speelt tegen Avanti, deze ploeg heeft alle wedstrijden met ruime 
cijfers gewonnen en kan zaterdag  kampioen worden. Odo B2 zal dit natuurlijk proberen te voorkomen en 
er flink tegen aan gaan. Odo C1 staat samen met Ondo bovenaan. Zaterdag tegen Ondo kan onze C1 
kampioen worden. C2 staat op een mooie derde plek en mag zaterdag tegen Veo, in deze poule is nog 
alles mogelijk. D1 staat nu op een gedeelde eerste plaats met Weidevogels. Zaterdag tegen Avanti uit,  
en bij een winstpartij ziet het er positief uit voor het kampioenschap. D2 speelt zaterdag tegen Dijkvogels 
en gaan keihard er tegenaan om de punten mee naar huis te nemen. 
 
Veel succes weer! 
 
Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mail adres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc. 
en deze telefonisch!! 
 
Tot ziens op het veld. 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
 
 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 6 oktober 

  

16003 ODO B1 - Refleks B1 Aanvang 12:00  

Coach Frits Van M Aanwezig 11:00 

Heren Cas, Jordi, Sam B, Twan R Scheidsrechter Janny 

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z Veld 1K40  

Reserves Iris P, Toine W 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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15322 

 

Avanti/Flexcom B3 - ODO B2 

 

Aanvang 

 

13:00  

Coach Willem V, Wouter G Vertrek 12:00 

Heren Kevin, Stef, Thijs M Chauffeurs Thijs M, Kevin, Brigit 

Dames Anouk H, Brigit, Britt N, Karlijn, Milou P, Roos H Veld 2K40  

Afwezig Ivo 

  

16866 ODO C1 - ONDO (G) C2 Aanvang 11:00  

Coach Martijn V, Nathan Aanwezig 10:15 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Mark Z 

Dames 
Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris B, Madeleine, 

Nina V 
Veld 1K40  

  

16715 ODO C2 - VEO C3 Aanvang 12:00  

Coach Daphne W, Isa  Aanwezig 11:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Thijs R 

Dames Amberly, Dana V, Florine, Kim M, Sanne R, Seher Veld 2a1K40  

Afwezig Tess van de B 

  

18254 Avanti/Flexcom D2 - ODO D1 Aanvang 09:00  

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 08:30 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Dieke, Tim D, Demi B 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Veld 1K40  

  

18384 Dijkvogels D2 - ODO D2 Aanvang 10:30  

Coach Celine, Noor B Vertrek 09:45 

Dames 
Birke, Ciara, Dominique, Eva S, Evi R, Lynn, Naomi, 

Nienke, Noor V, Pascale, Ruth P 
Chauffeurs Ruth P, Nienke, Evi R 

 Veld 1K40  

 Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

 

 
 

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

Weidevogels D1 - ODO D1 (3-5) 

Na de wedstrijd van vorige week werden we vandaag uitgedaagd om in de revanche Weidevogels van de 
eerste plaats te stoten. Vorige week hadden we het zwaar en hebben helaas de punten aan Weidevogels 
moeten geven. Vandaag een nieuwe kans! Omdat we de spelers van Weidevogels nog goed kenden, 
konden we hier ook rekening mee houden. Ze zijn bijvoorbeeld sterk in de doorbraak en schieten af en 
toe een schot van 9/10 meter er in. Wij halen meer acties door goed samen te spelen en er voor te zorgen 
dat we voor elkaar werken. Toen de wedstrijd begon, werd er wel samen gespeeld, maar was ODO te 
zwak met het in beweging blijven. Sam gooide een mooie bal op 1 been erin, maar we lieten de 
tegenstander vrijwel al snel op 3-1 komen. We lieten te weinig zien en we wilden soms te snel die bal 
omhoog gooien zonder er echt aandacht te besteden. In de rust moest dit anders. ODO moest door meer 
beweging beter vrijkomen, waardoor de ballen niet zo snel meer onderschept werden. In de verdediging 
moest er meer concentratie komen, zodat we de tegenstander goed uit konden uitschakelen (zeker de 
schutters). Toen op een gegeven moment Demi er voor zorgde dat we weer op gelijke hoogte kwamen 
met de tegenstander, begonnen we er allemaal weer in te geloven. Er werd harder gewerkt in de aanval, 
waar mooie kansen uit ontstonden. Uiteindelijk kon Tim voor de voorsprong zorgen en kon Gian de 
wedstrijd beslissen door een mooie bovenhandse doorloop. Naar mijn mening uiteindelijk verdiend, maar 
we hadden veel eerder mogen beginnen met meer felheid en concentratie. Dit gaan we terug laten zien in 
komende wedstrijden. Zolang wij alles nu winnen, ziet het er positief voor ons met betrekking tot het 
kampioenschap. We gaan ervoor, tot dinsdag! Nikki en Lennart 
 
 

PUPILLEN E &  F 
 
Nog twee weken en dan zit het eerste gedeelte van het veldseizoen er al weer op. 
De F1 is al kampioen maar dat wordt in de laatste thuis wedstrijd gevierd. Sommige andere teams kunnen 
ook nog kampioen worden maar dat gaan we in de laatste 2 wedstrijden zien. 
 
As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. 
 
Heel veel plezier allemaal 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
  
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 oktober 

  

20765 ODO E1 - KVS/Maritiem E1 Aanvang 11:00 

Coach Diana, Martijn M Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Noah Scheidsrechter Niels H 

Dames Lotte, Pien G, Tess B Veld 2b1K24 

  

20730 ONDO (G) E3 - ODO E2 Aanvang 11:00 

Coach Erik Vertrek 10:10 

Heren Frodo, Tijn Chauffeurs Frodo, Romae 

Dames Juliette, Minke, Romae Veld 3G 

Afwezig Rob H, Sam Z Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande 

  

20591 Fortuna/Delta Logistiek E4 - ODO E3 Aanvang 12:00 

Coach Liza, Marit Vertrek 11:10 

Heren Jordy Chauffeurs Bo, Olivia 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende Veld 2b2K40 

Afwezig Tim B Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

20537 ODO E4 - ONDO (G) E8 Aanvang 11:00 

Coach Gysa, Marieke Aanwezig 10:30 

Heren Brent, Sven N Scheidsrechter Jaline 

Dames Eva V, Fleur, Merel Veld 2a1K40 

  

20693 ODO E5 - Avanti/Flexcom E6 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Aanwezig 09:30 

Heren Milo Scheidsrechter Amber 

Dames Donna, Ilse K, Robin, Sanne h Veld 2a1K40 

  

22277 IJsselvogels F1 - ODO F1 Aanvang 10:30 

Coach Jakomijn, Suzan Vertrek 09:35 

Heren Benjamin, Thijmen Chauffeurs Thijmen, Lieke 

Dames Emma B, Feline, Lieke Veld 4K24 

 
Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht 

 
Let op: reserveshirts nodig 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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22155 Vitesse (Ba) F1 - ODO F2 Aanvang 09:00 

Coach Jenny Vertrek 08:10 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Ilse van de K, Youp 

Dames Ilse van de K, Sofie Veld 4K24 

Afwezig Jasmijne Dierensteinweg 6b, 2991XJ Barendrecht 

  

22189 ODO F3 - Eureka F1 Aanvang 10:00 

Coach Barbara S Aanwezig 09:30 

Heren Aron S, Mees Scheidsrechter Nina S 

Dames Anjali, Anne, Maud G, Roos K, Sophie Veld 2b1K24 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO E2 - Dijkvogels E1 (1-10) 

Wat een verschil met de wedstrijd tegen Dijkvogels afgelopen week! Vandaag zonder Frodo (pols 
behoorlijk gekneusd); Sam moest helaas al snel mee met de A1 als reserve. Vooraf afspraken gemaakt 
dat we heel goed zouden opletten met uitstappen, juiste hand, goed vrijkomen enzovoorts. En jullie 
hebben je keurig aan die afspraken gehouden, de hele wedstrijd door was te zien dat jullie heel erg je 
best deden om dat vol te houden. De keren dat het niet lukte, wist Dijkvogels direct te profiteren en te 
scoren. Het naar elkaar toe gooien ging dus een stuk beter! Aanvallen wisten we geen vuist te maken (het 
lukte niet helemaal). Natuurlijk waren er kansen en schoten, en jullie probeerden ook netjes in de aangeef 
te gaan staan en een doorloopbal te maken. als we de bal kwijtraakten lukte het ook weer meer om de bal 
te onderscheppen, dus ook daar leren jullie bij! In de verdediging lieten we steekjes vallen (niet opletten) 
Zo zie je dat als je maar even omkijkt of niet goed oplet, je je tegenstander kwijt bent. En ja, Dijkvogels 
benutte hun kansen wel.. Zo kom je uiteindelijk met 0 - 10 achter en begrijp ik ook heel goed dat jullie de 
moed een beetje laten zakken. Mooi om te zien dat jullie toch tot het laatst doorgingen en lieten zien dat je 
steeds meer bijleert! De beloning was een mooi doelpunt aan het eind. Voor de buitenstaander zou de 
wedstrijd van vorige week (9-5) als een betere wedstrijd van Odo zijde kunnen zien. Voor mij was juiste 
deze wedstrijd qua veldspel veel beter van jullie kant.... weer hard trainen deze week, en hopelijk kan 
Frodo er weer bij zijn, en Sam ook!! 
 
 
 
 
 
 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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Fortuna/Delta Logistiek E7 - ODO E4 

Hoi toppers van de E4, vandaag moesten jullie de return tegen Fortuna spelen. Vorige week met 7-2 
gewonnen, dat moesten we minimaal evenaren. Alleen vandaag wel zonder de topscoorder van vorige 
week Brent en zonder de coaches Marieke en Gysa. Gelukkig konden de pappa’s van Eva en Fleur deze 
taak waarnemen. Iedereen mocht dus vandaag een hele wedstrijd spelen. En wat gingen jullie gelijk sterk 
van start, de eerste punten vielen al snel. Jullie waren goed aan het overspelen, er werd strak gegooid en 
goed gevangen. Sven stond weer heel goed de ballen af te vangen bij de korf, gaf zijn tegenstander maar 
weinig ruimte (tot grote frustratie van zijn tegenstander) en kon ook scoren. Merel die vandaag als jongen 
speelde, ook veel de bal had en een paar mooie doelpogingen. Helaas gingen ze er net niet in. Zoals die 
hele mooie doorloper aangegeven door Sven, helaas draaide die bal net de korf weer uit. Fleur die veel 

doelpogingen kon creëren en ook verzilveren. En Eva die ook goed in het spel zat, maar ook een 
fanatieke tegenstander had, kon uiteindelijk ook scoren. Met elkaar zorgden jullie ervoor dat Fortuna 
moeilijk aan de bal kon komen. Al snel was er dan ook een grote voorsprong en dat gaf ruimte om ook 
wat meer te proberen, zo werden er bijvoorbeeld een paar prachtige doorlopers genomen. Met een 
eindstand van 1-9 hebben jullie het echt fantastisch gedaan. Het is zo mooi om te zien hoe jullie als team 
iedere wedstrijd weer groeien! Op naar de return tegen Ondo! Groetjes van een trotse toeschouwer 

ODO E5 - Valto E5 (7-2) 

Goedemorgen E5 kanjers, Ja goedemorgen, want volgens mij moesten jullie aan het begin van de 
wedstrijd nog een beetje wakker worden ;-) Vooraf hebben we afgesproken om in de wedstrijd op de 
volgende 3 dingen te letten: 1. knijpen in de bal bij het vangen 2. hand bij je tegenstander houden bij het 
verdedigen 3. uitstappen bij het gooien In het eerste gedeelte lukte dit nog niet zo goed, maar dat kan 

natuurlijk een keertje gebeuren. Des te knapper vond ik het dat jullie dit in de rest van de wedstrijd wél 
heel goed deden!! Dan ging het verdedigen met je hand bij je tegenstander zo goed, dat Valto veel moeite 
had om de bal over te spelen. Dat is knap van jullie hoor! Het uitstappen heb ik ook vaak gezien, super! 

Let er op dat je ook kunt uitstappen en gooien met je minder favoriete hand hè, dat ging op de training 
vaak goed en dan heb je in de wedstrijd 2 kanten om naar toe te gooien in plaats van maar 1. Het was 
leuke en spannende wedstrijd om te zien, goed gedaan toppers! Groetjes, Ronald 

ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 (10-7) 

Vorige week won F1 in zeer spannende wedstrijd uit bij Fortuna. Vandaag kwam Fortuna bij ODO op 
bezoek. Vorige week had ODO F1 veel moeite met goed vrijlopen, goed en op tijd gooien. Daar hebben 
we deze week veel op getraind. Ook voor de wedstrijd nog kort geoefend, met aan de buitenkant gooien. 
En wat ging het goed! Zo gaaf om te zien, dat jullie in 1 week zoveel bijleren. Het was echt genieten. 
Helaas wilde vandaag de schoten niet zo erg door de korf vallen. ODO had zoveel kansen. Gelukkig was 
Feline 'gewoon' scherp en ergens halverwege stond ODO 6-4 voor door 6 doelpunten door Feline. Maar 
Feline kan niet scoren, als de anderen de bal niet zo goed overgooien! Gelukkig werden de vele kansen 
van Emma ook nog beloond met 1 doelpunt. Benjamin scoorde 2 mooie afstandsschoten! en Lieke wist  
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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ook nog een keer te scoren. Ook super trots op de jarige Thijmen, die heel goed had geluisterd en veel 
ballen diep (en precies op maat) heeft gegooid op de supersnelle Emma en Feline! De laatste 10 minuten 
werd het weer even spannend, net als vorige week! Maar ODO bleef goed doorgaan! Eindstand 10-7! 
(Oja, we zijn ook nog kampioen geworden! Maar het feest en de taart, doen we bij de laatste 
thuiswedstrijd!) Komende week weer goed trainen en volgende week weer knallen, hopelijk vallen de 
doelpunten dan weer wat makkelijker! groetjes Jakomijn 

Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO F2 

Vandaag moesten we tegen Fortuna F2. Vorige week moesten we ook tegen hun, toen was het heel 
spannend en wonnen we 9-6. Vandaag ging het goed, maar we begonnen een beetje moe. Toen scoorde 
Fortuna 1-0. Het bleef heel lang 1-0, want we verdedigde super goed! Iedereen bleef aan zijn 
tegenstander geplakt:) De laatste 10 minuten waren heel spannend. Iedereen liep super goed vrij, en 
keek naar de bal als we vrij gingen lopen. Anders kan je niet gooien! Helaas scoorde Fortuna nog 3x, 
maar wij hadden ook heel veel kansen. Alleen wilde de bal er niet in! We willen graag oefenen met 
achteruit stappen en dan over de tegenstander heen gooien. Volgende week gaan we weer proberen te 
winnen! Groetjes Joep & Tjerk 
 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
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