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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter  
 

Terugblik ALV 
 
Zoals vorige week aangekondigd zou ik terugkomen op de ALV. Wegens tijdgebrek kwam ik er nog niet toe 
halverwege de week, dus een mooi moment om dat nu te doen.  
 
De ledenvergadering werd bezocht door zo’n dertig leden, zestien leden hadden zich afgemeld. In de 
stukken stond per abuis geen vacature gemeld voor de functie van bardienst-roostermaker. Over de notulen 
van vorige ALV waren geen opmerkingen, bij het jaarverslag gaf ik aan dat we er dit jaar voor hadden 
gekozen één beknopt algemeen verslag van het bestuur te doen, en niet meer per commissie. Dit bespaart 
een hoop extra werk. De kledingcommissie had proactief toch al een verslag gemaakt, dit zullen we alsnog 
publiceren.  
 
Over de financiën werd behoorlijk lang gesproken. Er werd gediscussieerd over of de oudpapier-actie en de 
potgrondactie niet te rooskleurig begroot waren. Vorig seizoen moet vanwege de vele incidentele uitgaven 
bezien worden als een uitschieter, dus voor een goed vergelijk moet je de begroting vergelijken met seizoen 
2016/2017. Dan zit er een erg grote sprong in de uitgaven en inkomsten, hoewel de kosten en opbrengsten 
van de bootcamp tegen elkaar weglopen. En dat de winst van de zonnepanelen vrij defensief opgenomen is 
in de begroting.  
 
De vergadering riep het bestuur op om scherp naar de kosten te kijken, en de financiële bijdrage Bouwen 
aan de Basis voor het sportieve gedeelte niet te gaan zien als structurele bijdrage aan de exploitatie  maar 
echt inzetten voor ‘extra’ investeringen die vanuit het Jeugdplan komen. Ook werd de suggestie gedaan te 
kijken naar in- en verkoopprijzen van de kantine, en dan met name de maaltijden. Maar in de hele 
vereniging moet continu afgevraagd worden of uitgaven, waar een redelijke vrijheid is voor vrijwilligers, 
verantwoord zijn.  
 
Na al deze opmerkingen werd de begroting goedgekeurd. De vergadering verleende  het bestuur decharge 
op voorstel van de kascontrolecommissie, bestaande uit Jenny en Martijn. Nathan van Rijn vervangt Jenny 
voor het volgende jaar.  
Over het interactieve gedeelte heb ik vorige week al geschreven. Gaan we komende bestuursvergadering 
mee bezig.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Het bestuur werd gelukkig benoemd zoals voorgesteld. Ik mag weer twee jaar uw voorzitter zijn ;) In de 
stukken was Bart de Vos abusievelijk niet genoemd bij de TC. Waarvoor excuses. We nemen afscheid van 
commissieleden André Buitelaar, Rick Vermeer, Maaike Goedendorp en Saskia Plieger. Uitschieters gaan 
naar Rob van der Hak en Martijn van Vliet, vanwege hun niet aflatende enthousiasme en betrokkenheid.  
Tijdens de rondvraag kwamen de volgende dingen naar voren:  

 Kan de ALV beter aangekondigd worden op de website? Nemen we mee.  

 Het bosje rond de boom voor de kantine ontneemt het zicht op het veld vanuit de kantine. Gaan we 

naar  

 Er ligt veel zand op het kunstgras. Kees antwoorde dat er sowieso geen zand meer bijkomt en dat 

we misschien wat zand verspreiden.  

 Coachjacks. Er ligt een voorstel voor de vervanging van de coachjas. Ga ik even met de coaches 

over in conclaaf.  

Ik sloot de vergadering om 22:08, zo staat te lezen in de conceptnotulen die ik van Erik om 22:09 in mijn 
mailbox kreeg.  
We gaan nu lekker de zaal in, althans niet allemaal, want de bootcamp blijft lekker buiten. Het schijnt héél 
gezond te zijn buiten te sporten ;) Maar ik ben toch wel weer exited mijn zaalschoentjes aan te trekken. 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 

JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, namens alle ODO-ers !  
 

29 oktober Bram van Vliet 

3 november Pepijn v.d. Hout 

4 november Suzan Valk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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ALGEMEEN 
Trainingsschema zaal  
 
Beste ODO-ers ! 
 
Vanaf dinsdag 30 oktober trainen alle ODO teams in de zaal. 
 
Dinsdagavond 

 
Donderdagavond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Dinsdagavond-Zaal-1819.png
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Donderdagavond-Zaal-1819.png
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Voorbereiding 
In de voorbereiding speelt ODO 1 midweeks voor de Haagse Korfbaldagen. Op 8 november oefent ODO 2 
tegen DES 2. Afwijkende trainingen staan in het onderstaand schema. 
 

 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Bij vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Bart de Vos. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart de Vos 
Technische Commissie - Trainingen 
tc@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:tc@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Afwijkend-voorbereiding.png
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UITSLAGEN 
ODO 1 - KIOS (N) 1 18-17 

ODO 2 - KIOS (N) 2 11-13 

ODO 3 - KVS/Maritiem 5 8-13 

Futura 3 - ODO 4 3-8 

ODO A1 - DES (D) A1 7-14 

 

SENIOREN & JUNIOREN 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 

De zaal weer in!! 
Komende week gaan alle teams in de zaal trainen, in deze Praatpaal en op de website kun je het 
trainingsschema vinden. 
 
ODO 1 speelt donderdag 1 november in de Hofstede de eerste wedstrijd in het kader van de Haagse 
Korfbaldagen 2018. Zaterdag 3 november in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag de 2e wedstrijd en 
dinsdag 6 november de laatste poulewedstrijd in de Hofstede. 
 
A1 speelt zaterdag 3 wedstrijden voor de Haagse Korfbaldagen in de Sportcampus Zuiderpark; 
 16.50 uur Madjoe A1 – ODO A1  sporthal A  
18.40 uur ODO A1 – Excelsior A1  sporthal B 
20.00 uur ODO A1 – GKV A1  sporthal B 
Chauffeurs heen:  Niels, Joris, Liza, Rick? 
Chauffeurs terug: Niels, Jaline, Sam B, Rick? 
 
De overige teams spelen op 10 en 17 november oefenwedstrijden (zie onderstaand overzicht voor alle 
oefenwedstrijden voor Senioren en Junioren). 
 
En zoals altijd: laat het me z.s.m. weten als je niet kan! 
 
Helen (06-24912423) 
senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma donderdag 1 november 

  

HKD ODO 1 - Dubbel Zes 1 Aanvang 19:40 

Coach Rob B Aanwezig 18:40 

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

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 3 november 

  

HKD DES (D) - ODO 1 Aanvang 16:30 

Coach Rob B Vertrek 14:50 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Zuiderpark Den Haag 

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H Let op: reserveshirts nodig 

  

 
ODO A1 Haagse Korfbaldagen Aanvang 16:50 

Coach Rick, Erna Vertrek 15:30 

Heren Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs Jaline, Niels H, Joris, Sam B, Liza 

Dames Daniëlle, Daphne K, Jaline Zuiderpark Den Haag 

Reserves Cas, Liza, Marit, Sam Z, Sam B, Twan R 

Afwezig Gysa, Marieke, Jim 

Opmerking zie boven voor tegenstanders, aanvangstijden en chauffeurs 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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Oefenwedstrijden 10 en 17 november 

 
 
Wedstijdverslagen 

ODO 1 - KIOS (N) 1 

Beste lezers, 27 oktober 2018, het was zo ver.  
De wedstrijd waar we niet alleen de afgelopen week, maar de afgelopen weken naartoe hebben geleefd. De 
wedstrijd tegen koploper KIOS. De nummer 1 met 14 punten uit 7 wedstrijden, waar wij 9 punten uit 7 
wedstrijden behaalden. De laatste wedstrijd voordat we naar de zaal gaan. En als we terug kijken naar alle 
uitslagen van KIOS de afgelopen wedstrijden, zijn wij de enige club die met maar 2 punten verschil heeft 
verloren van ze. Als er dus een club uit de poule is die KIOS kan verslaan, dan zijn WIJ dat.  
 
En daar gingen we voor! De uitwedstrijd tegen KIOS hebben we met 16-14 verloren, maar beter gezegd: 
weggegeven. We lieten ons meeslepen in de negativiteit en het fysieke spel van KIOS, waardoor we het  
onszelf onwijs lastig hebben gemaakt. We wisten dus in ieder geval waar we op moesten letten.  
 
Voor de wedstrijd kregen we te horen dat "KIOS de champagneglazen bij ODO alvast wilde vullen en er dus 
zeker van waren dat ze hier de punten zouden pakken". Dat tegendeel moesten we even bewijzen. We 
begonnen de wedstrijd aanvallend sterk en scherp. Er was veel strijdlust te zien en een hoog 
schotpercentage. Iedereen ging er meteen 100% voor. Verdedigend daarentegen begonnen beide vakken 
slapjes, voornamelijk qua aansluiting met de tegenstander. Dit zorgde ervoor dat KIOS ons nog enigszins 
makkelijk voor kon blijven. Toch bleven we door gaan! We speelden de juiste mensen uit, maakten gebruik 

1 10-11-2018 19.45 uur Viking 1 - ODO 1 Wijk bij Duurstede

1 17-11-2018 19.30 uur ODO 1 - ALO 1 Hofstede, Maasland

1 10-11-2018 18.30 uur Viking 1 - ODO 1 Wijk bij Duurstede

2 8-11-2018 20.30 uur ODO 2 - DES 2 Hofstede, Maasland

2 17-11-2018 18.00 uur ODO 2- ALO 2 Hofstede, Maasland

3 10-11-2018 17.30 uur WION 4 - ODO 3 WION hal, Rotterdam

3 17-11-2018 16.45 uur ODO 3 - Achilles 3 Hofstede, Maasland

4 10-11-2018 19.15 uur ODO 4 - ??? Hofstede, Maasland

5 10-11-2018 16.15 uur Valto 9 - ODO 5 Vreeloohal, De Lier

5 17-11-2018 15.30 uur ODO 5 - WION 7 Hofstede, Maasland

A1 10-11-2018 11.45 uur ODO A1 - Achilles A2 Hofstede, Maasland

A1 17-11-2018 14.15 uur ODO A1-Olympia A1 Hofstede, Maasland

A2 10-11-2018 14.25 uur Olympia A2 - ODO A2 Spijkenisse

A2 17-11-2018 13.00 uur ODO A2 - Twist A3 Hofstede, Maasland

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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van onze snelheden, zochten onze tegenstanders op de juiste momenten op en toen ook het vak van Mark, 
Lennart, Nikki en Cynthia de korf had gevonden (wat aan het begin van de wedstrijd nog moeizaam ging), 
begon KIOS hun spel constant aan te passen. Hieruit volgde dat KIOS gedurende de wedstrijd veel aan het 
wisselen was. Toen wij ook verdedigend steeds scherper en meer gefocust werden, kwam de score in ons 
voordeel te staan en konden we zelfs een gat slaan waardoor we met een 13-10 voorsprong de rust in 
gingen.  
 
Tijdens de rust vertelde Rob dat hij erg blij was met de manier waarop wij onszelf terug hebben geknokt en 
dat we dit moesten blijven volhouden. Maar de uitspraak "Ik ben een coach, dus ik heb altijd wat te zeiken" 
(tegeltje!) bevestigde onze gedachten: we waren er nog niet.  
 
Tweede helft moesten we meer druk geven op onze eigen tegenstander in plaats van op de ballijnen, 
aangezien KIOS veel gebruik maakte van de tweede kansen en de kansen rond de korf. Met dezelfde 
strijdlust hebben we de tweede helft doorgeknokt. We bewaarden de rust, aanvallend door het weer 
opnieuw op te zetten zodra het even niet liep en verdedigend door ons niet uit het veld te laten slaan door 
fysiek gedrag. We lieten hun zeuren tegen de scheidsrechter en wij hielden netjes onze mond.  
 
We hebben de tweede helft de voorsprong niet meer weggegeven en konden zelfs tot twee keer toe 
uitbreiden naar 4 doelpunten verschil (15-11 en 18-14). Toen we een beetje begonnen weg te zakken werd 
precies op het juiste moment een time-out ingezet, waardoor we allemaal weer even op scherp stonden en 
elkaar nog extra konden oppeppen. 10 minuten voor het einde stonden we 18-14 voor, een heerlijke stand 
voor ons, maar toch wisten we dat we tot de laatste seconde door moesten gaan. KIOS wist nog 3 schoten 
te scoren, waardoor het weer onwijs spannend werd. Want met een 18-17 stand op het scorebord en de 
vele kansen die KIOS nog had, was het de laatste minuut extra billenknijpen.  
 
Gelukkig floot de scheidsrechter af en konden wij ons geluk niet op. GEWONNEN!! Niets anders dan 
"Kippetjesvel".  
 
We hebben deze wedstrijd korfballend en op een volwassen manier gewonnen. We hebben laten zien dat 
we onwijs zijn gegroeid als team en dat we veel weerbaarder zijn geworden, dus deze overwinning hebben 
we echt verdiend! We hebben KIOS zonder punten, maar wel met een rode kaart naar huis gestuurd en na 
de zaal pakken we de rest van de poule. Met een heerlijk gevoel kunnen we ons nu gaan voorbereiden op 
het zaalseizoen, wat ook een leuke uitdaging gaat worden.  
 
https://www.instagram.com/p/BpcRMatC6Ak/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1wt1ofhogyb8y  
 
Nog een speciaal bedankje voor de grote opkomst van het publiek. Jullie aanwezigheid heeft ons veel steun 
gegeven en daar zijn we jullie onwijs dankbaar voor. Wij hopen dat jullie net zo van deze overwinning 
hebben genoten als wij en dat we jullie in de zaal weer mogen verrassen!  
 
Na een lange oefenperiode met onder andere de HC-Cup spelen we 24 november onze eerste 
competitiewedstrijd uit bij ONDO 's Gravenzande. Hopelijk tot dan! Liefs Cynthia 
 
 

https://www.instagram.com/p/BpcRMatC6Ak/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1wt1ofhogyb8y
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
Na een heerlijk veldseizoen gaan we nu weer lekker binnen trainen en spelen. De trainingstijden zijn 
bekend en staan op de site vermeld. Deze week zijn er in de Sporthal ook wedstrijden i.v.m. de Haagse 
korfbaldagen dus let goed op of er iets verandert wat trainingstijd betreft. 
 
Verder gaan we naast het trainen ook een aantal oefenwedstrijden spelen, de meeste oefenwedstrijden zijn 
op 10 en 17 november. Alleen  D1 en D2 spelen aanstaande zaterdag de eerste oefenwedstrijd tegen 
Fortuna en zijn op 17 november vrij. 
 
Veel succes weer! 
Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mail adres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc. en 
deze telefonisch!! 
 
Tot ziens in de zaal ! 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 3 november 

  

 Fortuna/Delta Logistiek - ODO D1 Aanvang 11:00  

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 10:10 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs 
Dana E, Sven P, 

Nikki S 

Dames Abigail, Dana E, Dieke, Nikki S Veld  

Afwezig Demi B 
Schoemakerstraat 340, 2629 

HP Delft 

  

 Fortuna/Delta Logistiek D4 - ODO D2 Aanvang 12:00  

Coach Celine, Noor B Vertrek 11:10 

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

Nienke, Noor V, Ruth P 
Chauffeurs Birke, Lynn, Naomi 

Afwezig Pascale, Ciara Fortuna-hal  

 Schoemakerstraat 342, Delft 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/


 Praatpaal jaargang 27 11 29-10-2018 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

PUPILLEN E &  F 
 
Geen wedstrijden as zaterdag voor de Pupillen E en F.  
 
 

KANGOEROEKLUP 
 
Geen bijdragen voor de kangoeroeklup deze week.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

