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 VAN HET BESTUUR 
 

Droom zoekt handschoen 

 

Tijdens de ALV – waarop ik deze week via onze website nader op zal terugblikken – stond er een onderdeel Dromen 

op de agenda. Tijdens het Bouwen aan de Basis diner waren er een heel aantal dromen  verzameld, en nu gingen we 

tijdens de ALV op zoek naar het laaghangende fruit, de quick wins in die plannen. In 5 groepjes werd er 

gebrainstormed over 5 thema’s . Dit leverde de volgende resultaten op:  

 

Activiteiten:  

• Een zomerfeest  

• Een regionaal schoolkorfbaltoernooi 

• Meer activiteiten buiten de deur zoals Bowlen voor de aspiranten (is a.s. vrijdag!) 

• Meer ouders als vrijwilligers activeren door deelname aan activiteiten te stimuleren (a.s. zaterdagavond is het 

Pubquizen met Fritsmeister Quiz!)  

• Meer mix-toernooien, ook voor de jeugd 

• Vaker koffie-rondjes met ouders 

• Cursus reanimatie organiseren.  

Accommodatie: 

• Gedeeltelijke overkapping zoals bij de tennis 

• Een hek tussen de kunstgrasvelden 

• Een nieuw verf- en lichtplan voor de kantine 

• Knussere kantine om met kleinere groepjes in een hoekje te zitten.  

• Meer hoge tafels 

• Een echte huiskamer sfeer 

Promotie/ledenvergadering 

• Aankondigingen wedstrijden ODO 1 in het dorp 

• Verslagen in De Schakel 

• Vette glossy huis-aan-huis over ODO 

• Plaatjes actie in de supermarkt 

• ODO promoten  tijdens Sport en Spel en/of Koningsdag 

• Schoolkorfbal in de zaal 

 

 

 

 

 

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

• Meer ouders activeren als vrijwilliger, vooral door informatie bij aangaan lidmaatschap/  

• Gastheer/gastvrouw tijdens de trainingen 

• Project Teamouders nieuw leven inblazen 

• Voor acties zoals het onderhoud van het groen specifieke groepen ouders aanspreken 

Korfbal  

• Train de trainers  

• Vraag van spelers een duidelijke keuze  tussen presteren/recreëren  

• Stuur aan op een winnaarsmentaliteit.  

We zullen als bestuur deze lijst uiteraard met belangstelling doorlopen en waar we nodig vinden acties uitzetten. 

Alleen hebben we natuurlijk maar beperkte inzetbaarheid van vrijwilligers, dus mocht er een droom tussen staan 

waarvan jij denkt dat jij de handschoen op wil pakken, meld je!  

 

Groet, Jaap 

voorzitter@odomaasland.nl 

06-24272330  

 
 

 
 
26 oktober  Aimee Doesborgh  

                                                  27 oktober Lieke van Roon  

                                                                                              28 oktober Wouter Goedendorp 

  
 
  

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/


 Praatpaal jaargang 27 5 21-10-2018 

 
 

 
 

 
 

  

ALGEMEEN 
 

 
 

 
Pannenkoeken en pubquiz! 

 

Voor we de zaal in gaan, nog een keer samen eten na de wedstrijd van ODO 1!  

Na het duel tegen KIOS 1 maken we er een feestje van! Want, hebben de organisatoren besloten, voor stamppotten is 

het deze oktober nog veel te zonnig!  

Dus sluiten we het zomerseizoen op 27 oktober af met de lekkerste pannenkoeken van pannenkoekenboerderij ’t 

Sonnetje en aansluitend de traditionele pubquiz! 

  

Dus, trommel vrienden, familie en teamleden op om vanaf 16:00 uur ODO 1 aan te moedigen en daarna gezellig mee 

te eten. Je kan kiezen uit vier opties: een grote pannenkoek naturel, met appel, spek of kaas. Uiteraard met 

poedersuiker of stroop en daarna een lekker toetje! 

 

Wedstrijd: 16:00 u  

Kids:  17:30 u - € 2,50 

12+:  18:00 u - € 7,50 

Pubquiz:  20 u 

  

NB: ODO 2 en 3 spelen ook thuis en beginnen ruim een uur eerder om 14:40u.  

 

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

 

Laatste zaterdag op het veld 

Komende zaterdag worden de laatste wedstrijden op het veld gespeeld.  

1, 2, 3 en A1 spelen thuis, 4 uit en 5 is als klaar op het veld. 

Zaterdag 3 november is een vrije zaterdag en op 10 en 17 november staan er oefenwedstrijden in de zaal gepland, 

waarna op 24 november de zaalcompetitie van start gaat. 

Veel  succes allemaal en kan je niet, laat het mij z.s.m. weten (bij voorkeur via mail)!! 

 

Helen (06-24912423) 

senioren@odomaasland.nl 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 27 oktober 

  

17179 ODO 1 - KIOS (N) 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! 

  

10649 ODO 2 - KIOS (N) 2 Aanvang 14:40 

Coach Lennart L Aanwezig 13:40 

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

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

  

10635 ODO 3 - KVS/Maritiem 5 Aanvang 14:45 

Heren Bart M, Jaap V, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 13:45 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Margot W Scheidsrechter Wim P 

Reserves Daniëlle, Niels H Veld 2a1K40 

Afwezig Jannes, Bram V, Xavienne 

Opmerking na wedstrijd veld opruimen! 

  

13255 Futura 3 - ODO 4 Aanvang 12:30 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Heren Hans, Olaf, Rob H, Teko Vertrek 11:20 

Dames Emma S, Marjanneke, Marlize, Maud R, Pien M Chauffeurs Barbara H, Jakomijn, Simon 

Reserves Nathan Veld 1aK40 

Afwezig Barbara H, Jakomijn, Simon, Jarno Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage 

  

14251 ODO A1 - DES (D) A1 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, Liza, Sam B 

Afwezig Jim 

  

 

Weidevogels 1 - ODO 1 

Deze zaterdag stond Weidevogels op de planning. Tot nu toe was het in de middenmoot van de poule van ODO 1 vrij 

spannend: KIOS ongeslagen bovenaan en Paal Centraal zonder punten onderaan. Ertussen werd er door iedereen 

verloren en gewonnen van elkaar: 2 ploegen op 7 punten (ODO), 2 op 6, en 2 op 5 (Weidevogels). Het was vandaag 

dus uiterst belangrijk om te winnen, zodat we naar boven konden gaan kijken en een gat konden slaan met onderin. 

Met een nog wat zure smaak van het gelijkspel van vorige werk begonnen we extreem scherp aan de wedstrijd. Na 15 

minuten stond het 2-9 voor ODO. Er werd goed samengespeeld en de goede kansen werden gepakt. Weidevogels was 

een beetje overdonderd. Helaas zakte we hierna weer in, er werd te weinig bewogen en geschoten op de verkeerde 

momenten. Aan ons de taak om het spel weer op te pakken en door te gaan met het spel waarmee we begonnen waren. 

Uiteindelijk behielden we in de eerst helft een gat van 4 doelpunten: RUST 9-13. Rob zei dat het van belang was de 

tweede helft te blijven scoren en de goede kansen te blijven pakken, aka met vang en in beweging. Weidevogels begon 

scherp aan de tweede helft en al snel was het onderlinge verschil terug naar 2 punten. Het ene vak had aanvallend meer 

overwicht, daar waar het andere vak meer moeite moest doen om hun aanvallen op te zetten. Hierdoor bleef het 

spannend en was het moeilijk om het gat uit te breiden. Er werd strak verdedigd, waardoor we relatief veel aanvallen 

hadden. Tweede helft hebben we met spanning uitgespeeld; echter is het verschil nooit kleiner geweest dan 2 punten. 

Door met name een goede start hebben we deze wedstrijd gewonnen. EINDSTAND 16-19. Na de wedstrijd werd er 

gezellig nog sat� gegeten. Weidevogels feestte tot in de kleine uurtjes door. We hebben 2 belangrijke punten binnen 

gesleept vandaag. Volgende week het ongeslagen KIOS op de planning. Uit werd er met 2 verschil verloren na een 

matige wedstrijd van onze kant. Nu zijn we gebrand om de koploper te verslaan. Scheidsrechter, wissels, begeleiding 

en supporters bedankt! En tot volgende week! ~Jenny~ PS Er werd mij verzocht te vermelden dat ODO 5 14-8 

gewonnen heeft, dus bij deze. NB De mooiste goal van deze week was die van Diana: een voorbeeld goal die 

weergeeft dat alles lukte bij ODO in het eerste kwartier; schot op de paal, stuitert 2,5 meter de lucht in om vervolgend 

ringloos door de korf te vallen! 

 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Pannenkoeken en pubquiz! 
 
Voor we de zaal in gaan, nog een keer samen eten na de wedstrijd van ODO 1!  
Na het duel tegen KIOS 1 maken we er een feestje van! Want, hebben de organisatoren besloten, voor stamppotten 
is het deze oktober nog veel te zonnig!  
Dus sluiten we het zomerseizoen op 27 oktober af met de lekkerste pannenkoeken van pannenkoekenboerderij ’t 
Sonnetje en aansluitend de traditionele pubquiz! 
Dus, trommel vrienden, familie en teamleden op om vanaf 16:00 uur ODO 1 aan te moedigen en daarna gezellig mee 
te eten. Je kan kiezen uit vier opties: een grote pannenkoek naturel, met appel, spek of kaas. Uiteraard met 
poedersuiker of stroop en daarna een lekker toetje! 
Wedstrijd: 16:00 u  
Kids:  17:30 u - € 2,50 
12+:  18:00 u - € 7,50 
Pubquiz:  20 u 
 
 NB: ODO 2 en 3 spelen ook thuis en beginnen ruim een uur eerder om 14:40u.  

http://www.biesheuvelsport.nl/


 Praatpaal jaargang 27 9 21-10-2018 

 



 Praatpaal jaargang 27 10 21-10-2018 

 

http://www.bvb-substrates.nl/

