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 VAN HET BESTUUR 
 
Kampioenen 
 
Kampioenen D1, E3 en F1 werden gisteren kampioen. Van harte gefeliciteerd allemaal! C1 en A2 grepen 
net naast het kampioenschap maar speelde wel mooie wedstrijden gisteren. ODO E4 kan nog  kampioen 
worden, maar de andere uitslag in de poule is nog niet bekend. Een unicum in deze digitale wereld, hopelijk 
snel goed nieuws.  
 
In het heerlijke najaarszonnetje lukte het ODO 1 niet het publiek te trakteren op een mooie wedstrijd. Als het 
dan niet mooi gaat dan maar met hard werken, en via dat harde werken werd er toch een punt behaald. Het 
maximale resultaat op deze middag. 
 
Na afloop van deze wedstrijd mocht ik enkele woorden richten aan de delegatie van de Lions, die een 
gedeelte van onze zonnepanelen hebben gesponsord. Voor die panelen was het ook een goede zonnige 
dag gisteren. Het eten was zeer geslaagd geregeld door de ouders van de C1 en C2  
 
Ik houd het kort voor vandaag, ik moet nog eea doen voor de ALV van aanstaande woensdag. Zie ik u 
daar?  
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
Nb. Maandag 15 oktober is de laatste dag dat er gestemd kan worden voor de Rabo Clubkas Campagne. 
Laat je stem niet verloren gaan!  

JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fijne verjaardag toe. 
 

14 oktober Joa Martin 

15 oktober Lynn Hanemaaijer 

17 oktober Nina Verboon 

18 oktober Sem den Boer 

 Luuk den Boer 

 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 27 3 14-10-2018 

 

 

 
 

 
 

 
 

ALGEMEEN 
 
Barrooster komende  2 weken 

 
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 
 
 

Datum Tijd Bezetting 

Week 42   

woensdag 17 oktober 19:30 - 21:30 Teunis-Jan Voogt 

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 Emma Scheffers, Vera Poot, Aafke v.d. Gaag, Alise 
Vreugdenhil 

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

 
 
 
 
 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 26 oktober in de herfstvakantie is het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op deze middag gaan 
alle pupillenteams hun eigen bord verven voor in de zaal en nog een andere leuke activiteit! Opgeven is 
hiervoor niet nodig, maar afmelden WEL! Het is van 13:30u tot ongeveer 16:00u in de ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 26 Oktober 
Hoelaat: Van 13:30u tot ongeveer 16:00u 
Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar AC@odomaasland.nl of stuur even een appje naar Daphne: 06-
11730575                        
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 26 oktober!  De AC 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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UITSLAGEN 

 
Woensdag 10 oktober 

Excelsior (D) 6 - ODO 4 32-8 

ODO F3 - Sperwers F1 5-6 

   

Donderdag 1 oktober  

DES (D) A1 - ODO A1 13-6 

 
Zaterdag 13 oktober 

 

ODO 1 - Rapid 1 11-11 

ODO 2 - Fiks 3 11-17 

ODO 3 - ONDO (G) 3 13-10 

Refleks 4 - ODO 4 7-5 

Velocitas 7 - ODO 5 5-9 

ODO A2 - ONDO (G) A3 3-4 

Dubbel Zes B1 - ODO B1 6-13 

ODO B2 - ONDO (G) B4 12-4 

HKV/Ons Eibernest C1 - ODO C1 7-8 

KVS/Maritiem C3 - ODO C2 4-1 

ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 7-4 

ODO D2 - ONDO (G) D5 1-2 

ALO E2 - ODO E1 3-14 

ODO E2 - Avanti/Flexcom E1 4-10 

ODO E3 - Excelsior (D) E4 21-0 

De Meervogels E4 - ODO E4 2-8 

ONDO (G) E9 - ODO E5 0-2 

ODO F1 - Valto F2 14-2 

ODO F2 - RWA F2 5-9 

Maassluis F3 - ODO F3 4-2 

 
 
 
 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Veel zon, helaas minder overwinningen 
 
Het was een mooie, zonnige zaterdag. Voor A2 ook een spannende zaterdag, want zij moesten tegen 
ONDO en het team dat zou winnen werd kampioen. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij ONDO aan 
het langste einde trok. Helaas geen kampioen, maar toch een heel mooi 1e helft veldseizoen voor A2. Knap 
gedaan!! 
 
Deze week weer 2 doordeweekse wedstrijden: woensdag speelt 3 bij Valto en A1 bij Refleks. 
 
Woensdagavond is ook de ledenvergadering, maar helaas was er geen andere mogelijkheid. 
Zaterdag spelen 1, 2, 3 en A1 tegen Weidevogels, dus een lekker dagje Bleiswijk voor velen. 
 
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 woensdag 17 oktober 

  

12552 Valto 4 - ODO 3 Aanvang 20:00 

Heren Bart M, Bram V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Vertrek 19:00 

Dames Celine, Janny, Joyce G Chauffeurs Thijs R, Joyce G, Celine 

Reserves Karin, Marjanneke Veld 1aK40 

Afwezig Jaap V, Maaike, Xavienne Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier 

  

15384 ODO A1 - Refleks A1 Aanvang 20:00 

Coach Rick, Erna Aanwezig 18:45 

Heren Joris, Niels H, Pepijn H Veld 1K40 

Dames Daniëlle, Daphne K, Jaline, Marieke 

Reserves Liza, Sam B, Twan R 

Afwezig Gysa, Jim 

Opmerking UIT BIJ REFLEKS!! Vervoer door jullie zelf te regelen!! 

  

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 20 oktober 

  

18126 Weidevogels 1 - ODO 1 Aanvang 15:30 

Coach Rob B Vertrek 13:35 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Chauffeurs Nikki H, Wouter G, Lennart M 

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H Veld 1aK40 

 
Götzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

12432 Weidevogels 2 - ODO 2 Aanvang 14:00 

Coach Lennart L Vertrek 12:10 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Chauffeurs Rick, Martijn V, Kim B 

Dames Daphne W, Ilse A, Kim B, Noor B Veld 1aK40 

Reserves Daniëlle, Daphne K Götzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk 

Afwezig Iris G, Isa Let op: reserveshirts nodig 

  

12413 Weidevogels 4 - ODO 3 Aanvang 12:40 

Heren Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Tim P Vertrek 11:15 

Dames Celine, Janny, Joyce G Chauffeurs Tim P, Janny, Kees P 

Reserves Gysa, Jaline, Marieke Veld 1aK40 

Afwezig Thijs R, Maaike, Xavienne Götzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

10689 ODO 4 - KVS/Maritiem 7 Aanvang 13:00 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Teko Aanwezig 12:00 

Dames Barbara H, Karin, Margot W, Marlize Scheidsrechter Erik 

Reserves Bart V, Emy , Maud R Veld 1K40 

Afwezig Jakomijn, Simon, Pien M 

  

22789 ODO 5 - Paal Centraal 5 Aanvang 14:45 

Coach Bram V Aanwezig 13:55 

Heren Bart V, Bram L, Nathan, Wouter L Scheidsrechter Marc 

Dames Emy , Maud R, Suzan , Vera Veld 1K40 

Reserves Jarno, Laura P 

Afwezig Jeroen, Koen, Emma S, Bart T 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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14884 Weidevogels A2 - ODO A1 Aanvang 10:00 

Coach Rick, Erna Vertrek 08:20 

Heren Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs Pepijn H, Daphne K, Marieke 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke Veld 1aK40 

Reserves Cas, Sam B, Sam Z Götzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk 

Afwezig Jim Let op: reserveshirts nodig 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 1 - Rapid 1 (11-11) 

Op een prachtige, hete zaterdagmiddag halverwege oktober! mocht ODO het opnemen tegen Rapid. Voor 
mij geen onbekende, want een aantal seizoenen geleden speelden wij tegen hen onder leiding van Dirk 
Sercu en promoveerde deze club naar de overgangsklasse. Tijden veranderen en nu mochten we in de 
tweede klasse strijden om twee belangrijke punten. Bij winst zouden we een gaatje van 4 punten slaan, bij 
verlies zouden we toch ook weer van onderaf weer meer druk gaan krijgen. De eerst helft was niet om over 
naar huis te schrijven. De eerste paar aanvallen waren nog wel gevaarlijk en goed opgezet, maar we waren 
totaal niet scherp in de afronding.Na een klein kwartier spelen stond er 3-3 op het scorebord. Verdedigend 
hadden beide vakken het prima voor elkaar, maar aanvallend hadden we het erg lastig. Met name het 
tweede aanvalsvak, met Mark/Lennart/Nikki/Cyncthia, had moeite om de rebound goed in te vullen. 
Hierdoor hadden we teveel aanvallen hadden met 1 of zelfs 0 doelpogingen. Rob begreep om tactisch te 
wisselen en wisselden Diane en Cynthia van vak, om met Diane meer rebound te kunnen verzorgen in dat 
vak. Scoren deed ODO echter niet meer en Rapid wist nog 1 doelpunt te maken, door net voor rust een 
strafworp te benutten. In de rust zaten er 8 spelers met een gezicht als een oorwurm in de kleedkamer en 
een coach die duidelijk maakte dat op deze wijze we geen 2 punten zouden gaan halen. Voor rust was ook 
Twan er al in gekomen voor Mark om meer rebound te hebben en hij beloonde zichzelf en de ploeg door 
net na rust de 4-4 binnen te schieten. Mark was inmiddels voor Willem in het veld gekomen, die na een 
botsing een verzwikte enkel had opgelopen. Rapid pakte door na de 4-4 en door drie doelpunten op rij 
sloegen zij een gat naar 4-7. Tinus had inmiddels het veld betreden om Twan te vervangen en hij viel zeer 
verdienstelijk in. Hij tekenende met een prachtige doorloop voor de 5-7. Willem kon na een paar minuten 
ijzen en een ingetapete enkel weer zijn rentree maken en nam zijn vertrouwde stek in het vak van Wouter 
en Jenny weer in. Wouter had inmiddels zijn schot gevonden en schoot de 6-7 binnen. Echter kwam Rapid 
snel weer op twee doelpunten verschil. Tinus, met zijn tweede treffer, zorgde weer ervoor dat ODO 
aanhaakte, maar Rapid sloeg voor de laatste keer een gaatje (7-9). Door goed opgezette aanvallen konden 
we Wouter in stelling blijven brengen en hij schoot ODO met twee treffers op rij op gelijke hoogte. Helaas 
konden we niet doordrukken en mochten wederom in de achtervolging na de 9-10 van een dame van 
Rapid. Waar beide ploegen in de eerste drie kwartier nauwelijks tot scoren kwamen, zo snel vielen de 
doelpunten in het laatste kwartier. Lennart zorgde via een afstandsschot voor de 10-10. Met nog twee 
minuten te gaan pakte Rapid voor het laatste keer een voorsprong, 10-11. Door niet in paniek te raken en  

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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een goede aanval neer te zetten was het voor ons de kunst om voor de gelijkmaker te gaan. Na een schot 
van Wouter, brak hij meteen door naar binnen voor een doorloopbal, maar werd onreglementair gestopt 
door zijn tegenstander met een strafworp als gevolg. Willem pakte deze laatste strohalm met beide handen 
aan en zorgde voor 11-11. Met nog 30 seconden te spelen kreeg Rapid nog 1 aanval om de winnende te 
maken. Echter floot de scheids snel voor een aanvallende overtreding en kreeg zelfs ODO nog de 
mogelijkheid om 2 punten te pakken, misschien wel te stelen. Een grote kans achter de korf was helaas niet 
aan ons besteed, waardoor de scheids affloot bij een 11-11. Teleurstelling en opluchting vochten om 
voorrang. Teleurstelling dat we ons normale niveau niet behaald hadden, te weinig hadden gescoord en 
een punt dus laten liggen. Echter als we naar het scoreverloop kijken mochten we eigenlijk blij zijn met 1 
punt, want we hebben in de gehele wedstrijd niet 1 keer voor gestaan. Na afloop kon de grote groep 
supporters, jong en oud, die ons gesteund hadden tijdens de wedstrijd, genieten van een heerlijke broodje 
hamburger met friet en sla. Supporters, top dat jullie weer goed hoorbaar en zichtbaar waren langs de lijn. 
Dit helpt enorm, helemaal als het, zoals gisteren, niet zo soepel loopt als dat we willen. Ook de kookcrew 
complimenten voor het lekkere eten, waardoor we toch nog konden genieten van het behaalde puntje. Tot 
volgende keer, Willem 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Aspiranten en pupillen D 
 
Zo de laatste competitie wedstrijd zit er al weer op en weer werd er prima gepresteerd. Alleen C2 en D2 
hebben helaas verloren. D1 mocht de bloemen, medailles en de taart in ontvangst nemen. Jullie speelde 
tegen Fortuna en wisten het heel spannend te houden. Waren het de zenuwen, ik denk het wel. In de eerste 
helft wisten jullie moeilijk de korf te vinden, maar in de tweede helft vlogen de doelpunten er makkelijk in. 
Goed samenspel en inzet werd beloond met een 7-4 overwinning. Super gedaan.C1 won nipt met 8-7 en de 
beide B-teams wonnen met ruime cijfers. 
 
De komende weken trainen we nog buiten door. Wanneer we de zaal ingaan komt t.z.t. in de praatpaal/ site.  
 
Groetjes 
Margreet Poot 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 (7-4) 

Het was een prachtige zomerse dag in oktober, waar ODO D1 kon bewijzen dat zij de kampioen van de 
poule werden. In het achterhoofd wisten we natuurlijk dat Weidevogels ook kampioen zou kunnen worden, 
maar we waren vooral gefocust op onze eigen wedstrijd. De zenuwen waren aanwezig bij de kinderen, dus 
het is belangrijk dat je van te voren snel die zenuwen van je af rent. Het voorbereiden voor deze wedstrijd 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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werd serieus gedaan door de kids van de D1. Ik blijf genieten van deze voorbereiding, omdat je dan echt 
goed kan zien dat de kinderen alles willen doen behalve verliezen. De wedstrijd begon al snel met twee 
geweldig uitgevoerde doorloopballen van Dana, waardoor we al iets meer adem konden halen. Het 
rondspelen en het voor elkaar spelen ging in de eerste minuten veel goed. Ook in de verdediging bleven we 
wel scherp, waardoor we uiteindelijk in de eerste helft maar twee door lieten. De ruststand was 2-2 (meer 
een voetbaluitslag) Zeker in de aanval was er veel meer te halen in de eerste helft. We bleven veel naast 
elkaar stil staan, waardoor we de tegenstanders het erg makkelijk maakten. Er moest meer beweging 
komen in het spel en we moesten meer durven. In de tweede helft begonnen we al iets sterker. Toen er 
meerdere goals werden gescoord door Dana en toen er twee prachtige strafworpen er in waren gelegd door 
Willem en Gian, maakten we pas het verschil wat al veel eerder had kunnen gebeuren. Doordat we al zo'n 
groot verschil hadden gemaakt, konden we in de laatste minuten al een klein beetje feest vieren. Ook dan is 
het nog belangrijk om die concentratie nog te houden. Aan het eind nog twee doelpunten tegen, maar wat 
maakt dat nu uit in zo'n wedstrijd. ODO D1 wint met 7-4 en is gedeeld kampioen geworden samen met 
Weidevogels! Ik heb oprecht genoten van de wedstrijden waarbij ik aanwezig ben geweest. De kinderen 
hebben een geweldige prestatie neergezet en dit hebben ze verdiend. Ouders, bedankt voor de altijd 
trouwe support! Reserves, bedankt dat jullie er waren! Nikki, bedankt dat jij altijd aanwezig bent geweest, je 
bent een geweldige coach! Ik kijk nu al uit naar het zaalseizoen, waarin we weer keihard gaan werken om 
die overwinningen binnen te slepen. Tot de volgende keer! Lennart 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/HJS_4383-1.jpg


 Praatpaal jaargang 27 11 14-10-2018 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 
PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 26 oktober in de herfstvakantie is het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op deze middag gaan 
alle pupillenteams hun eigen bord verven voor in de zaal en nog een andere leuke activiteit! Opgeven is 
hiervoor niet nodig, maar afmelden WEL! Het is van 13:30u tot ongeveer 16:00u in de ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 26 Oktober 
Hoelaat: Van 13:30u tot ongeveer 16:00u 
Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar AC@odomaasland.nl of stuur even een appje naar Daphne: 06-
11730575                        
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 26 oktober!  De AC 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Afgelopen zaterdag waren alweer de laatste wedstrijden van de jeugd op het veld. 
De F1 en E3 wonnen met ruime cijfers en werden ook kampioen. 
We gaan pas in november weer korfballen in de zaal. Er zal voorlopig nog wel getraind worden op het veld. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ALO E2 - ODO E1 (3-14) 

Dit weekend speelden wij alweer de laatste wedstrijd op het veld. We waren ingedeeld bij KVS, Die Haghe 
en ALO. De eerste wedstrijd van dit seizoen hadden we het nog lastig. Allemaal nieuwe kinderen bij elkaar: 
hoe ga je dan aanvallen, wat gaan we doen in de verdediging? Iedere wedstrijd hebben Martijn en ik jullie 
zien groeien. Dat was erg leuk om te zien. We hebben geleerd hoe we insnijden voor elkaar en hoe we in 
de verdediging goed moeten staan. Dit kwam allemaal samen in de wedstrijd zaterdag tegen ALO. We 
waren wat laat aangekomen in Den Haag, maar begonnen wel heel fel aan de wedstrijd. Dit keer kwamen 
we zelfs voor het eerst dit seizoen in de eerste helft al op een voorsprong! We speelden leuk samen, met 

z’n allen. De ene was supergoed in het onderscheppen van ballen, de ander in het verdedigen en de 
andere weer in het maken van doelpunten. En alle drie de kwaliteiten zijn even belangrijk. Bo mocht ook 
nog even met ons meedoen. Dit was heel fijn, want daardoor konden Pien en Noah even rustig aandoen, 
zodat zij hopelijk in de zaal weer helemaal fit zijn. De tweede helft ging het allemaal wat moeilijker, want 
ALO ging wat beter verdedigen. Maar toch bleven we scoren. Uiteindelijk hebben we 14 of 15-3 gewonnen 
(er was wat discussie over de stand). In ieder geval een mooie en terechte overwinning. En fijn voor de 
coaches en ouders dat het een keer niet spannend was. Over de ouders gesproken, erg leuk om te zien 
hoeveel mensen iedere week komen kijken en hoe positief (!) iedere keer het hele team wordt 
aangemoedigd. Zo zien wij het graag. Komende weken gaan we lekker trainen en over ruim een maand 
hebben we de eerste wedstrijd weer in de zaal. Groetjes van Martijn en Diana 

De Meervogels E4 - ODO E4 (2-8) 

Na een spannend wedstrijd van vorige week die we helaas verloren hebben. Gingen we zaterdag met volle 
moed aan onze laatste wedstrijd buiten beginnen. We moesten al vroeg vertrekken namelijk al om 8:00. Na 

wat vorige week niet lukte, lukte vandaag wel. We speelde snel rond waardoor we veel kansen creëren en 
ook veel konden scoren. We wonnen de wedstrijd 2-8, Fleur, Brent, Eva en Merel hebben gescoord deze  

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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wedstrijd en Sven top afgevangen en aangegeven! SUPER. Op naar het zaalseizoen. Maar nu eerst een 
paar zaterdagen rust. Groetjes Gysa&Marieke 

Maassluis F3 - ODO F3 (4-2) 

 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/gekke-foto-F3.jpg
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Het was een drukke korfbalweek voor de F3. Woensdagavond speelden we een inhaalwedstrijd tegen 
Sperwers. Voor de wedstrijd aten we eerst gezellig met elkaar pannenkoeken en hadden we een hoop lol 
met tikkertje en in de zandbak spelen. Om zes uur begon de wedstrijd, waarvan we wisten dat het moeilijk 
zou worden aangezien we de vorige keer 10-1 hadden verloren. Met acht F3 kanjers sterk, Bas deed 
vandaag voor het eerst mee, begonnen we vol goede moed. Bij Sperwers speelt een hele sterke E jongen 
mee, maar Aron was voor tweede keer zo dapper om tegen hem te spelen. Wat deed je dat knap Aron, je 
onderschepte ballen, je stond dicht er op om te verdedigen, je maakte het hem super moeilijk! De wedstrijd 
begon gelijk op, helaas lukte het ons niet om voor te komen. Met de rust stond het 2-1, heel erg knap van 
jullie. Er werd heel erg goed verdedigt, goed naar elkaar gekeken en overgegooid en als we een kans 
hadden werd er goed geschoten. Doordat het zo ontzettend spannend was, weet ik eigenlijk helemaal niet 
meer wie er nu precies gescoord heeft. De wedstrijd eindigde helaas in 5-6, jullie hebben echt de allerbeste 
wedstrijd van het seizoen gespeeld, ik ben zo trots. Zaterdagochtend speelden we onze laatste wedstrijd in 
Maassluis. We waren moe zag je, het overspelen ging moeilijker, soms vergaten we even te verdedigen,  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/teamfoto-F3.jpg
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maar dan opeens was er weer een heel mooi treintje en ging de bal in een paar keer overspelen naar de 
andere kant van het veld. Er waren hele mooie kansen, maar niet elke bal ging er helaas in. Het is 
ontzettend leuk om te zien hoe knap jullie in 8 weken vooruit zijn gegaan. Er worden mooie ballen gegooid, 
we kunnen al heel goed verdedigen, iedereen probeert al te schieten en bij een aantal lukt het ook echt om 
te scoren. De wedstrijd verloren we met 4-2, maar de strafworpen hebben we gewonnen! Aan het einde van 

de wedstrijd was er voor iedereen bij ODO een medaille en wat lekkers, omdat jullie zo’n goed seizoen 
hebben gespeeld. Knap tweede geworden in de poule! Komende weken trainen we nog een paar keer op 
het veld en daarna gaan we de zaal in, op naar een nieuw avontuur! Groeten Barbara 
 
 
PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 26 oktober in de herfstvakantie is het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op deze middag gaan 
alle pupillenteams hun eigen bord verven voor in de zaal en nog een andere leuke activiteit! Opgeven is 
hiervoor niet nodig, maar afmelden WEL! Het is van 13:30u tot ongeveer 16:00u in de ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 26 Oktober 
Hoelaat: Van 13:30u tot ongeveer 16:00u 
Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar AC@odomaasland.nl of stuur even een appje naar Daphne: 06-
11730575                        
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 26 oktober!  De AC 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 
Het was een lekkere zaterdag om te trainen. Of er nog getraind wordt as zaterdag zal in de app gezet 
worden. En anders gaan jullie in november in de zaal weer lekker trainen. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
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