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 VAN HET BESTUUR 
 
Van de Voorzitter 
 
Energie 
 
Ik was afgelopen vrijdag bij een lezing van Chris Zegers. De man met zogezegd de ultieme baan: 
presentator van het reisprogramma 3 op Reis. Hij vertelde zijn verhaal hoe onwaarschijnlijke toevalligheden 
zijn leven bepaalden: van marketingmanager tot profvoetballer in Singapore, via modellenwerk tot 
soapacteur. Een succesverhaal totdat hij naast acteren ook een zangcarrière startte, dat werd zijn 
persoonlijke faillissement. Een mooi levensverhaal met vallen en opstaan, maar waarin Chris vooral 
aangeeft: kies in je leven voor dingen die je netto energie opleveren. Ook mooi was de constatering dat 
wanneer je nieuwe mensen ontmoet, al vrij snel de vraag gesteld wordt: “wat doe je” en dat daarmee naar 
betaald werk geïnformeerd wordt. Terwijl het antwoord op de vraag “waar krijg jij energie van” misschien 
veel meer over iemand zegt.  
 
Ik was bij deze lezing omdat ik lid ben van de Rabobank. Dit gratis lidmaatschap is een optie voor iedereen 
die bankiert bij hen, en dan krijg je af en toe uitnodigingen voor leden-activiteiten of andere aanbiedingen. 
En je mag meestemmen voor de Rabo Clubkas campagne die nu weer loopt, ken je leden van de 
Rabobank vraag hen dan ook op ODO te stemmen (je mag als lid 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 per 
vereniging). Met een jaarlijkse opbrengst van zo’n 700 euro is Rabobank één van de grotere sponsoren van 
onze vereniging.  
 
Toen ik dit verhaal zaterdag iemand vertelde kreeg ik natuurlijk de vraag waar ik energie van krijg. En ik zei 
direct het fluiten van de Hoofdklasse D pupillen. Het was weer genieten afgelopen zaterdag. Een mooi 
antwoord had natuurlijk ook “ODO” geweest en hoewel ik daar netto zeker energie van krijg was het 
specifieke fluiten het eerste wat in mij opkwam.  
 
ODO krijgt inmiddels energie van zonnepanelen die mede door Lions Maasland gesponsord zijn. 
Aanstaande zaterdag zullen we hen bij de heerlijke Hamburger maaltijd hiervoor bedanken.  
Gisteren had ik helaas geen energie om een stukje te schrijven, en dat is de reden dat deze Praatpaal laat 
op uw digitale deurmat valt. 
 
Tot zaterdag!  
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/westland/uw-lidmaatschap/
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
Van harte gefeliciteerd jarigen deze week!! 
 
7 oktober Niels Haring 
8 oktober Kjeld Aten 
9 oktober Heleen Vermolen 
11 oktober Thijs Ramakers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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ALGEMEEN 
 
 
 
Hebben jullie de maaltijd van 6 oktober ook zo 
gemist????? 

 

Gelukkig hebben de ouders van Tess, Bente, Annemijn 
en Iris (allen D1) zich aangemeld om de maaltijd van 
zaterdag 13 oktober te verzorgen. 

Schrijf je nu in voor een (broodje) Hamburgermenu à 7,50 p.p.  
Voor de kinderen van de basisschool is er een kindermenu à 
2,50 p.p.  De vijfde persoon uit een gezin eet natuurlijk weer 
gratis mee. 

De kinderen starten met eten rond 17.30 uur en de overige vanaf ongeveer 18.00 uur. Zorg dus dat je op tijd bent!!! 

De inschrijving is mogelijk tot donderdag 11 oktober a.s. en kan via deze link. 

 

Ook willen we nog een oproep doen voor Zaterdag 27 oktober. 

Dit betekent dat we een team of groepje ouders zoeken die het leuk vinden om ons te helpen met het 
organiseren van het eten op 27 oktober. Uiteraard bepalen jullie dan wat er op het menu komt.  

Indien we geen aanmeldingen krijgen, wordt er helaas geen maaltijd verzorgd. 

 

Vind jij het leuk om te helpen met de voorbereidingen voor de maaltijden na de thuiswedstrijden van ODO 1, schiet 
ons dan even aan. Alle handjes zijn van harte welkom. 

Rob, Marlize & Pien 

etenbijODO@gmail.com  

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhbHsg3yYfis8hL9Qd39S8uLhZN5EtrpW7A9CZQbE03ClreQ/viewform
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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BARDIENST 
 
 
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 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 

18:35 - 20:15 Barbara Hanemaaijer 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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zaterdag 13 
oktober 

09:00 - 12:00 Margot Suijker, Karin Godthelp 
 

12:00 - 14:45 Arie van der Lingen, Leonie van 
Rijswijk, Tamara Vermeer, 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 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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RABO CLUBKAS CAMPAGNE 

                               
 
De enveloppen zijn weer verstuurd voor de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne, vraag iedereen in 
je omgeving of ze lid zijn van de Rabobank en of ze dan 1 of 2 stemmen aan ODO willen geven.  
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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 INFO MBT VERWARMING VERGADER- EN 
VERZORGINGSRUIMTE 

 

 
 
In beide ruimtes is een tijdschakelaar geplaatst waarmee je de verwarmingspanelen* in het plafond kan                       
aanzetten. LET OP, Je kan de schakelaar niet terugdraaien. 
 
* https://www.polarheat.nl/producten-informatie/infrarood-panelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.polarheat.nl/producten-informatie/infrarood-panelen
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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UITSLAGEN 
ODO 1 - KZ Danaïden 1 15-11 
ODO 2 - Velocitas 2 10-18 
ODO 3 - Achilles (Hg) 5 14-15 
ODO 5 - Tempo 6 12-7 
ODO A1 - Maassluis A2 5-12 
Avanti/Flexcom A6 - ODO A2 10-5 
ODO B1 - Refleks B1 9-19 
Avanti/Flexcom B3 - ODO B2 7-1 
ODO C1 - ONDO (G) C2 5-7 
ODO C2 - VEO C3 3-6 
Avanti/Flexcom D2 - ODO D1 3-8 
Dijkvogels D2 - ODO D2 5-2 
ODO E1 - KVS/Maritiem E1 10-11 
ONDO (G) E3 - ODO E2 6-16 
Fortuna/Delta Logistiek E4 - ODO E3 4-6 
ODO E4 - ONDO (G) E8 2-5 
ODO E5 - Avanti/Flexcom E6 3-7 
IJsselvogels F1 - ODO F1 4-8 
Vitesse (Ba) F1 - ODO F2 4-4 
ODO F3 - Eureka F1 4-1 
 

SENIOREN & JUNIOREN 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
Volle week voor de boeg 
Komende week een vol programma. Woensdag en donderdag inhaalwedstrijden voor resp. 4 en A1 en 
zaterdag alle teams weer aan de bak. De wedstrijd van A1 voor zaterdag zullen we wel moeten verplaatsen 
naar een andere tijd, zodra ik hier meer over weet laat ik het jullie weten. 
De meeste overige teams zitten ook vrij krap in de bezetting, dus liever geen afzeggingen meer deze week 
;-) 
Veel  succes allemaal en kan je echt niet, laat het mij z.s.m. weten (bij voorkeur via mail)!! 
Helen (06-24912423) 
senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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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 
Reserves Marjanneke (ovb) Veld 1K40 (exc) 
Afwezig Olaf Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft 
  
Wedstrijdprogramma donderdag 11 oktober 
  
14554 DES (D) A1 - ODO A1 Aanvang 19:00 
Coach Rick, Erna Vertrek 17:45 
Heren Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs Gysa, Daniëlle, Jim 
Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke Veld 3K40 (des) 

Reserves Cas, Lex Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 
LL Delft 

Afwezig Jim Let op: reserveshirts nodig 
  
Wedstrijdprogramma zaterdag 13 oktober 
  
18862 ODO 1 - Rapid 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 
  
13759 ODO 2 - Fiks 3 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, Kim B, Noor B 
Reserves Daniëlle, Daphne K 

Afwezig 

Iris G, Isa 
 
 
  

  

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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13745 ODO 3 - ONDO (G) 3 Aanvang 11:45 

Heren Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Thijs 
R, Tim P Aanwezig 10:45 

Dames Celine, Joyce G Scheidsrechter Hans 
Reserves Margot W, Marjanneke Veld 1K40 
Afwezig Janny, Maaike, Xavienne 
  
11172 Refleks 4 - ODO 4 Aanvang 15:30 
Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Vertrek 14:25 
Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Chauffeurs Hans, Rob H, Jarno 
Reserves Helen Veld 2bK40 
 Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, 

Rijswijk 
  
22788 Velocitas 7 - ODO 5 Aanvang 12:35 
Coach Bram V Vertrek 11:15 
Heren Bram L, Nathan, Wouter L Chauffeurs Suzan , Emma S, Bart T 
Dames Emma S, Emy , Maud R, Suzan , Vera Veld 1aK60 
Afwezig Jeroen, Bart V, Koen, Bart T Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp 
Opmerking extra heren wordt nog aan gewerkt! 
  
15384 ODO A1 - Refleks A1 Aanvang 13:15 
Coach Rick, Erna Aanwezig 12:15 
Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H Veld 1K40 
Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 
Opmerking De aanvangstijd van deze wedstrijd zal waarschijnlijk nog aangepast worden!! 
  
14277 ODO A2 - ONDO (G) A3 Aanvang 14:45 
Coach Jeroen, Jacco Aanwezig 13:45 
Heren Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Scheidsrechter Wouter L 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Laura P, Nicolette, 
Nina S Veld 2a1K40 

  
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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ODO 1 - KZ Danaïden 1 (15-11) 

Op een mooie zonnige dag met een graad of 20 mochten we na twee weken weer lekker thuis spelen. Het 
was dan ook gelijk een belangrijke zaterdag, want als we de winst zouden pakken konden we boven in mee 
gaan draaien. Verlies je, dan ga je automatisch een paar plekken naar beneden. Dit zou erg zonde zijn, 
want wij horen als je kijkt naar onze kwaliteiten echt in de top 3 thuis. Tijdens het praatje hebben we het 
gehad over de omgang met je vak tijdens spelveranderingen. Hier hebben we deze week fel op getraind en 
je merkte dat het onduidelijkheid los maakte bij iedereen. Dit positieve gevoel namen we mee naar 
vandaag: Lekker thuis, Jenny haar verjaardag, het publiek en met name heel veel jeugd waar aan je toch 
het goede voorbeeld kan geven door vandaag plezier en beleving uit te stralen. En niet te vergeten aldus de 
coach: "We moeten er voor zorgen dat we thuis ongeslagen zijn, dat tegenstanders hier naar toe komen 
met het idee niet te kunnen winnen." De wedstrijd begon met een scherpe start, maar helaas was daar wel 
het eerste doelpunt voor de tegenstander. Na wat langere aanvallen kwamen we op een 4-1 voorsprong. 
Hierdoor vroeg de coach van KZ gelijk een time-out aan. KZ had deze time out duidelijk even nodig en 
kwam scherper terug. Dit resulteerde daarna in een gelijke stand van 4-4. Er kwam een matige fase vlak 
voor rust. Een fase waar in KZ behoorlijk veel van spelers wisselde en wij hier op in moesten spelen, maar 
tot op dat moment nog geen gebruik van hadden gemaakt. Dit deed mij denken aan vorige week tegen 
ZKC, waarbij ze het spel ook wilde omgooien. Hier kwam weer het stukje van de training aan bod. Het leren 
te kunnen anticiperen op je tegenstander, het vak waar je tegen loopt en het spel wat ze spelen... Maar 
gelukkig hebben we onszelf niet in gevaar gebracht en bleven we toch met twee punten voorsprong elkaar 
aanmoedigen en steunen. Ruststand 7-5. In de rust hebben we gesproken over de veranderingen in het 
spel en maakte we opnieuw een plan. Het gaf als resultaat een hele goede tweede helft. We speelde de 
juiste personen uit, gaven goede druk, hier en daar nog wat domme foutjes door stippen maar verder 
hebben we het heel volwassen uitgespeeld. Het telkens uitlopen naar 4 punten voorsprong gaf ons veel 
vertrouwen. Ook merkte ik dat we, vergeleken met vorige week, elkaar echt aan het steunen waren. We 
moedigden elkaar aan vanuit het andere vak en we zorgden in beide vakken voor veel communicatie. De 
eindstand was een verdiende 15-11. Niet veel gescoord maar wel ontzettend goed verdedigd. We hebben 
veel druk gezet en dan hoef je de 20 niet perse te halen. Supporters, reserves, coaches, teambegeleiders, 
verzorgers, filmers, scheidsrechter, tegenstanders, publiek bedankt en tot volgende week op de 
Baanderheer voor weer een heerlijk wedstrijdje thuis om 16:00 tegen RAPID! Groetjes, Nikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
En weer een stralende dag om te korfballen, waarbij sommige ploegen bij winst zicht hadden op het 
kampioenschap. 
Onze C1 speelde tegen koploper Ondo en konden bij winst kampioen worden. Helaas was Ondo vandaag 
voor jullie te sterk en verloren jullie met 5-7. Jammer, maar helaas. Bij de andere aspiranten helaas deze 
week veel rode uitslagen. De D1 won netjes bij Avanti met 3-8 en staan bovenaan in de poule. Volgende 
week thuis tegen Fortuna, kunnen jullie kampioen worden. Zet hem op!! 
Volgende week de laatste wedstijd buiten, hopelijk weer met een mooi zonnetje. De ouders van C1 en C2 
verzorgen de maaltijd, na de wedstijd van Odo 1. Gezellig als er veel van jullie mee-eten, dus geef je snel 
op via de Odo site. 
 
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 13 oktober 
  
16063 Dubbel Zes B1 - ODO B1 Aanvang 14:30  
Coach Frits Van M Vertrek 13:00 

Heren Cas, Jordi, Sam B, Twan R Chauffeurs Sam Z, Twan R, 
Sam B 

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

 Zonnebloemstraat, 2565RT s-
Gravenhage 

  
15639 ODO B2 - ONDO (G) B4 Aanvang 13:30  
Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 12:45 
Heren Kevin, Stef, Thijs M Scheidsrechter Tim P 
Dames Anouk H, Brigit, Britt N, Karlijn, Milou P, Roos H Veld 2a1K40  

Afwezig Ivo 
 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl


 Praatpaal jaargang 27 14 08-10-2018 
 
 

   
 

 
 

 
 

17090 HKV/Ons Eibernest C1 - ODO C1 Aanvang 14:00  
Coach Martijn V, Nathan Vertrek 12:55 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Chauffeurs Bente, Nina V, 
Kobus 

Dames Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris B, Madeleine, 
Nina V Veld 1aK40  

 Steenwijklaan 16, 2541RL s-
Gravenhage 

  
16929 KVS/Maritiem C3 - ODO C2 Aanvang 10:00  
Coach Daphne W, Isa  Vertrek 08:55 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Chauffeurs Joa, Sanne R, 
Seher 

Dames Amberly, Dana V, Florine, Kim M, Sanne R, 
Seher, Tess van de B Veld 2K40  

Afwezig Joa Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, 
s-Gravenhage 

  
18664 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 Aanvang 12:30  
Coach Nikki H, Lennart M Aanwezig 12:00 
Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Scheidsrechter Twan M 
Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Veld 2a1K40  
  
18514 ODO D2 - ONDO (G) D5 Aanvang 11:30  
Coach Noor B Aanwezig 11:00 

Dames Birke, Ciara, Dominique, Eva S, Evi R, Lynn, 
Naomi, Nienke, Noor V, Pascale, Ruth P Scheidsrechter Bart M 

Afwezig Celine Veld 2a1K40  
  
 

 
 
 

 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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Avanti/Flexcom D2 - ODO D1 (3-8) 
Vandaag mocht ODO D1 als aller eerste van de vereniging verzamelen voor een wedstrijdje tegen AVANTI 
D2. Het was lekker vroeg maar wel al heerlijk weer. De vorige wedstrijd tegen deze ploeg werd met 8-1 
gewonnen dus met een positief gevoel gingen we de wedstrijd in. Door de gewonnen wedstrijd van vorige 
week tegen de koploper weidevogels staan wij nu ook weer koploper, maar het blijft tot op de laatste 
wedstrijd erg spannend! Voor de wedstrijd hebben we afgesproken dat we eerst gingen kijken hoe onze 
tegenstander speelde voor dat we teveel risico namen op de bal lijn. En aanvallend proberen we vandaag 
weer te oefenen met elkaar vrij spelen, rugkantballen gooien en met wegtrekken onder de paal. Aan het 
begin van de wedstrijd moesten jullie nog even wakker worden maar al gauw kwamen de eerste goals van 
Demi omdat ze er zo snel langs was bij haar tegenstander! Na 12,5 minuut was ook daar een mooie 
wegtrek actie vanuit de paal (waar we op hebben geoefend) van Dana op 1 been. Na ongeveer een kwartier 
hadden we door hoe avanti speelde, dus hebben we tegen jullie gezegd dat er wat meer risico genomen 
mocht worden. Hierdoor werden er veel ballen onderschept en had avanti het moeilijker in de aanval. Net 
voor rust maakte Dieke nog een mooie actie door een rugkant bal (weer iets waar we op hebben geoefend 
:) ) De ruststand was 1-4 voor ons! In de rust hebben we gesproken over het feit dat we zien dat de ene 
speler beter wordt verdedigd dan de ander en dat jullie moeten proberen de goede persoon uit te spelen. 
Dan komen er goede kansen en kijk je daarnaar met het hele vak. Dit hebben jullie in de tweede helft heel 
netjes gedaan en zo kwamen er goals van Dieke en Abigail, want die werden lekker vrij gelaten voor het 
schot en maakte hem ook nog is keurig af :) De eindstand was 3-8, weer lekker gewonnen. Publiek heel erg 
bedankt voor het aanmoedigen. Nu op naar volgende week, waarin we jullie steun hard nodig hebben om 
kampioen te worden tegen FORTUNA!!!!!! KOM DAT ZIEN!!!! Groetjes van erg trotse coaches 
 

 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
Het was een mooie dag om te korfballen. As woensdag speelt de F3 een inhaalwedstrijd. En zaterdag is 
alweer de laatste keer dat we buiten competitie spelen. 
De F1 is al kampioen en de E3 kan  kampioen worden als ze winnen. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
Wedstrijdprogramma woensdag 
10 oktober 
  
 
21901 ODO F3 - Sperwers F1 Aanvang 18:00 

Coach Barbara S Aanwezig 17:30 
Heren Aron S, Mees, bas Scheidsrechter Jim 

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

  
Wedstrijdprogramma zaterdag 13 oktober 
  
21106 ALO E2 - ODO E1 Aanvang 12:00 
Coach Diana, Martijn M Vertrek 11:00 
Heren Duncan, Noah Chauffeurs Duncan, Lotte 
Dames Lotte, Pien G, Tess B Veld 1cK24 
 Evert Wytemaweg, 2565 AA s-

Gravenhage 
 Let op: reserveshirts 

nodig 
  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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21019 ODO E2 - Avanti/Flexcom 
E1 Aanvang 10:30 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:00 
Heren Frodo, Tijn Scheidsrechter Pepijn H 
Dames Juliette, Minke, Romae Veld 2a1K40 
  
21189 ODO E3 - Excelsior (D) E4 Aanvang 09:30 
Coach Liza, Marit Aanwezig 09:00 
Heren Jordy, Tim B Scheidsrechter Emy 
Dames Bo, Olivia , Senna, Wende Veld 2a1K40 
  

20914 De Meervogels E4 - ODO 
E4 Aanvang 09:00 

Coach Gysa, Marieke Vertrek 08:00 
Heren Brent, Sven N Chauffeurs Brent, Fleur 
Dames Eva V, Fleur, Merel Veld 1bK40 
 Vernedesportpark, Dr J.W. Palthelaan, 

Zoetermeer 
 Let op: reserveshirts nodig 
  
21066 ONDO (G) E9 - ODO E5 Aanvang 10:30 
Coach Ronald Vertrek 09:40 
Heren Milo Chauffeurs Donna, Ilse K 
Dames Donna, Ilse K, Robin Veld 4G 

Afwezig Sanne h Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  
22411 ODO F1 - Valto F2 Aanvang 09:30 
Coach Jakomijn, Suzan Aanwezig 09:00 
Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Joris 
Dames Emma B, Feline, Lieke Veld 2a1K40 
  
 
 
 
 
  

http://www.hwh-accountants.nl/
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22482 ODO F2 - RWA F2 Aanvang 10:30 
Coach Jenny Aanwezig 10:00 
Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Femke 

Dames Ilse van de K, Jasmijne, 
Sofie Veld 2a1K40 

  
22360 Maassluis F3 - ODO F3 Aanvang 09:00 
Coach Barbara S Vertrek 08:30 
Heren Aron S, Mees Chauffeurs Anjali, Roos K 

Dames Anjali, Maud G, Roos K, 
Sophie Veld 2a1K40 

Afwezig Anne Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD 
Maassluis 

 
 
Wedstrijdverslagen 
 

ONDO (G) E3 - ODO E2 (6-16) 

Gisteren was trainer Rob de Portugese hoofdstad onveilig aan het maken en had mij gevraagd om de E2 
een keertje te coachen, want ook Sam kon niet bij de wedstrijd zijn. Natuurlijk, wilde ik dat. De tegenstander 
was ONDO E3 waar de eerste wedstrijd van de competitie met 14-9 van gewonnen werd, maar misschien 
goed om te zeggen dat we toen op driekwart van de de wedstrijd nog met 8-6 achterstonden. Dus makkelijk 
zou het niet zijn om de punten naar Maasland te halen. E2 had zich heel goed in het hoofd geprent dat aan 
de buitenkant gegooid moest worden en zeker niet alle ballen dwars door het midden. We begonnen 
supergoed en superfel. Ik wist niet wat ik zag en ook ONDO schrok van zoveel felheid en wil om de ballen 
te pakken. De scores konden niet uitblijven en dat deden ze ook niet, met het wisselen stond het 4-0 voor 
ODO. Na de wissel, Tijn erin Frodo eruit, ging ODO goed door al werd ONDO, vooral door de meiden, wel 
gevaarlijker. Gelukkig bleef ODO fel en vooral goed met elkaar spelen. Dus de rust werd in het fraaie 
zonnetje met 7-2 voor ODO gehaald. Als coach hoefde ik weinig te zeggen, vooral doorrrrgaaaaan. 
Opvallend was dat ik voor rust maar 2 verkeerde ballen telde. En dat is de laatste weken wel eens anders 
geweest, gelukkig maar voor Rob dat scheelt burpjes. Na de rust ging Romae eruit en Frodo er weer in en 
ook ONDO wisselde door. De eerste tien minuten na rust werd het nog wat lastiger. ONDO wist er 4 te 
scoren, vooral een van de meiden was gevaarlijk. Maar ODO deed ook nog steeds perfect mee en wist er 
ook 4 te scoren. Daarom was het na 30 minuten 6-11. De laatste wissel, Minke eruit en Romae weer binnen 
de lijnen. Het slotstuk van de wedstrijd was weer helemaal voor ODO. We wisten er nog maar liefst 5 bij te 
maken zonder een tegendoelpunt. Dus de uitslag viel heel erg hoog uit met een dikke 6-16 overwinning. Als 
coach ben ik heel erg trots. Alle spelers hadden gescoord, veel doelpunten uit overspelen. En in de 
verdediging maar een paar kleine " aan de verkeerde kant staan" foutjes. Minke vond ik opvallend goed en 
sterk onder de korf spelen en nog paar keer scoren ook, Tijn is in een paar weken al een echte 

http://www.biesheuvelsport.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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verdedigende bikkel geworden en maakte een hele mooie goal, Romae stofzuigde de ballen in het hele veld 
op en gaf ze netjes bij ODO-ers af en gaf zichzelf gewoon een doelpunt aan, Juliette stond na beetje 
wennen hele tijd bovenop haar grotere dame en scoorde een prachtgoal en maakte een strafworp feilloos af 
en Frodo was een plaag voor de lange heer van ONDO en had zijn schot meegenomen met 8 mooie goals 
als gevolg. Volgende week tegen kampioen Avanti. Ik durf te wedden dat jullie het ze veel lastiger gaan 
maken dan in de wedstrijd in Pijnacker. De trotse coach, Erik. 
 
 

IJsselvogels F1 - ODO F1 (4-8) 

Hey Kampioenen! Vorige week speelden jullie een hele goede wedstrijd tegen Fortuna en werd het 
kampioenschap binnen gehaald! Na zo'n goede wedstrijd is het altijd lastig om weer zo goed te spelen. En 
dat bleek ook wel. Tegen IJsselvogels ging het zaterdag niet zo goed. De felheid ontbrak en iedereen 
wandelde een beetje achter zijn tegenstander aan. Misschien was het ook wel gewoon warm! Nadat jullie 
erop gewezen waren dat het echt wat feller moest, ging het gelukkig een stuk beter! Lieke was erg goed 
aan het verdedigen en tikte een aantal ballen weg. Thijmen liep goed achter zijn tegenstander aan en ging 
de bal goed verdedigen. Emma was stofzuiger en doelpuntmaker tegelijk. Feline gaat vrijdag weer stamppot 
eten en schiet dan gewoon alle kansen er weer in (maar Feline maakte er toch maar weer gewoon 3!). En 
Benjamin heeft weer 2 erg mooie doelpunten gemaakt, rustig mikken en dan scoren. Erg mooi om te zien. 
Eindstand 4-8 en dus nog steeds ongeslagen! Volgende week tegen Valto en dan vieren we het 
kampioenschap! groetjes Jakomijn 

ODO F3 - Eureka F1 (4-1) 

We hebben weer GEWONNEN! Afgelopen zaterdag speelden we voor de tweede keer tegen Eureka. Maud 
speelde voor het eerst mee. Na veel trainen en een A diploma op zak, speelde ze haar eerste 20 minuten. 
Dat ging hartstikke goed Maud! Vol vertrouwen gingen we de wedstrijd in, maar ook Eureka was een stuk 
beter geworden, waardoor we minder kansen kregen dan de vorige keer. Toch speelden we de meeste tijd 
op eigen helft en ontstonden er vanzelf mooi kansen voor ODO. Het eerste doelpunt kwam van Mees, vlak 
voor de rust scoorde Sophie 2-0. Na een lekker bekertje limo en de afspraken om goed een treintje te 
maken en met een hand te gooien gingen we beginnen aan de tweede helft. Aaron zat trots achter het 
scorebord, te wachten op meer doelpunten. Wat ging het goed met een hand gooien, sommige durfden 
zelfs al een lange bal eroverheen te gooien. Roos lukte het al om soms mooie strakke ballen te gooien. 
Helaas werd het 2-1 ondanks het goede verdedigen. Angali hield haar meisje heel goed in de gaten en 
stond als een kanjer te verdedigen, net als de anderen. Gelukkig scoorde Mees 3-1 en werd het iets minder 
spannend. De laatste tien minuten waren we allemaal erg moe, toch lukte het Sophie om voor de tweede 
keer te scoren, knap hoor! Woensdagavond spelen we tegen Sperwers thuis. We gaan eerst om vijf uur met 
elkaar pannenkoeken eten in de kantine. Hopelijk is onze zieke Anne er dan ook weer bij, dan zijn we weer 
compleet. Wilco bedankt voor het helpen met coachen, hopelijk knapt mijn stem snel op! Tot woensdag 
kanjers!  
Groeten Barbara 
 

http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
As zaterdag is er weer lekker trainen voor jullie van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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