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 VAN HET BESTUUR 
 
We gaan de zaal weer in... even wennen? 
 
Na een soort van laser gamen even geen stukje van voorzitter Jaap. 
 
Na de wedstrijden in het kader van de Haagse Korfbaldagen (Odo 1, A1) werd er gisteren de gehele dag 
druk geoefend in de zaal. Elders, maar ook een vol programma in de Hofstede. 
 
Leuke, maar ook minder leuke wedstrijden werden er verspeeld, door jong en ouder. Ook de 
KangoeroeKlup was weer present. Al met al een gezellige drukte....dat went snel.. 
 
Een te langzame opstart in de ochtend en vervolgens een te krap ingeplande wedstrijd verder op in het 
program zorgden voor een te lange uitloop door de gehele dag. Vervelend voor spelers, scheidsrechters, 
coaches en ook publiek. Ook in die zin is het weer even wennen.  
 
Als gebruiker van de sporthal hebben we ook te maken met regels, t.a.v. schoonhouden van de 
kleedkamers, sporthal, ordentelijk (..) verloop van wedstrijden, is er wel een scheidsrechter, en toezicht 
op loslopende kinderen enzovoorts. Ook de tijd goed in de gaten hoort daar bij.  
 
In de competitie willen we op de zaterdagen graag weer ouders van jeugdleden inzetten voor de 
zaaldienst, bij de jeugdwedstrijden. Een wisselend trio of duo ouders verzorgt dan het opstarten, 
gedurende de wedstrijden voor een goed verloop. In blokken rondom de wedstrijd van het eigen kind. De 
ouders worden daartoe ‘aangewezen’, wat te zien zal zijn in het clubblad, op de ODO site maar ook via 
persoonlijke mail.  
 
Op de zaterdagen zelf gaan we gebruik maken van een flatscreen in de hal, waar op alle informatie van 
de te verspelen wedstrijden getoond zal worden (teams, scheidsrechters, veld, en zaaldienst, maar ook 
de uitslagen). Alhoewel de toewijzing van de zaaldienst redelijk geautomatiseerd zal zijn, zoeken we nog 
een ouder die dit zou willen coördineren. We schatten in dat dit minder dan een uurtje werk kost per 
week. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Rob van der Hak (robvanderhak@yahoo.com) . 
 
Namens het bestuur, 
 
Rob van der Hak 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:robvanderhak@yahoo.com
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 27 3 11-11-2018 

 

 

 
 

 
 

 
 

JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fantastische verjaardag toe. 
 
11 november Vera Poot 
  Nienke Slot 
 
  14 november Celine Doelman 
  
    15 november Linda van Barneveldt 
      Laura Zegwaard 
 
      18 november Twan van der Meijs 
 
        19 november Bart van Leeuwen 
          Jordi van Roon 
 
 
 

 

 

UITSLAGEN 
 

ODO 1 - Refleks 1 21-11 ODO B2 - Vriendenschaar (H) B2 afg. 

ODO 2 - DES (D) 2 13-17 ODO C1 - Olympia (S) C1 5-7 

Viking 1 - ODO 1 16-15 ODO C2 - Fortuna/Delta Logistiek C3 0-5 

Viking 2 - ODO 2 13-11 ODO D1 - Olympia (S) D1 4-3 

Wion 4 - ODO 3 19-17 ODO D2 - Vriendenschaar (H) D2 0-13 

ODO 4 - Maassluis 3 22-27 Fortuna/Delta Logistiek - ODO E1 2-21 

Valto 9 - ODO 5 18-4 ODO E2 - DVS 69 E1 6-8 

ODO A1 - Achilles A2 6-28 ODO E3 - HKV/Ons Eibernest E1 5-16 

Olympia (S) A2 - ODO A2 12-0 ODO F3 - Avanti (P) F1 4-7 

ODO B1 - Conventus B1 16-9   

 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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ODO’S VRAAG EN AANBOD 
 
Vanaf deze week willen we een nieuwe rubriek opnemen in de Praatpaal:  ” ODO’s vraag en aanbod “. 
 
Deze rubriek is bedoeld om ODO-leden de gelegenheid te geven hun korfbalkleding en/of accessoires 
aan te bieden. Dit kunnen shirts, broekjes, rokjes, sokken, schoenen en tassen zijn. Zo hoeven jullie niet 
meer te wachten op een eerstvolgende ruilbeurs.  
Met name de jonge leden groeien snel uit hun kleding en dat gebeurt natuurlijk precies als de ruilbeurs al 
geweest is. Vaak komt men er bij het wisselen van seizoenen ook achter dat de schoenen toch wat krap 
geworden zijn. 
 
Om je kleding/accessoires aan te bieden of je vraag naar kleding/accessoires te plaatsen in de Praatpaal 
kun je een mailtje sturen naar praatpaal@odomaasland.nl .  
 
Vermeld hierin wat je wilt aanbieden, de maat, eventueel foto’s, je telefoonnummer en/of mailadres.  
 
De redactie neemt je aanbod dan eenmalig mee in de eerstvolgende Praatpaal. Een prijs kun je verder 
afhandelen met degenen die zich n.a.v. j vraag of aanbod melden.  
 
De redactie. 
 
                                   _____________________________________________ 
 
 
De aftrap van deze week: 
 
 
 
Aangeboden : Korfbal zaalschoen maat 39 
    Rokje maat XS  
    Rokje maat S 
    Shirt maat S 
    Jack maat 152 
Naam  : M. van Roon 
Email  : mcdj@caiway.nl 
Tel.nr.  : 0611 451 849 
 
 
 
 
 

mailto:praatpaal@odomaasland.nl
mailto:mcdj@caiway.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 

Scheidsrechterszaken 
 
Hieronder het schema van de scheidsrechters tot de kerst. Als je niet kan graag onderling ruilen en aan 
mij doorgeven. 
 
Datum Aanvang Wedstrijd Bezetting 

Week 46    

zaterdag 17 
november 

11:45 ODO B2 - Olympia (S) B2 Jannes van der Vaart 

 13:00 ODO A2 - Twist A3 Tim Plieger 

 15:30 ODO 5 - Wion 7 Wim Poot 

 16:45 ODO 3 - Achilles (Hg) 3 Wouter van Leeuwen 

 18:00 ODO 2 - ALO 2 Kees van Popering 

 19:30 ODO 1 - ALO 1 Hans van Gastel 

Week 47    

zaterdag 24 
november 

11:00 ODO F2 - KOAG F1 Iris Geerse 

 11:00 ODO E3 - ONDO (G) E3 Kim van den Berg 

 11:00 ODO E2 - ONDO (G) E4 Vera Poot 

 12:00 ODO D1 - Phoenix D1 Joyce van Gastel 

 13:00 ODO C2 - Vitesse (Ba) C3 Jarno de Man 

 14:00 ODO B2 - KCC/SO natural B3 Bram van Leeuwen 

 15:00 ODO 4 - Excelsior (D) 6 Marc Goudzwaard 

 16:10 ODO 5 - DES (D) 8 Olaf Passchier 

Week 48    

zaterdag 1 december 10:00 ODO F4 - ONDO (G) F5 Nicolette Vermeer 

 10:00 ODO F1 - WION F1 Maud Regout 

 11:00 ODO F3 - ALO F1 Jelle van Leeuwen 

 11:00 ODO E4 - Dijkvogels E2 Lex de Bruijn 

 11:00 ODO E1 - Valto E1 Niels Haring 

 12:00 ODO D2 - Vitesse (Ba) D3 Mark Zegwaard 

 13:00 ODO C1 - Avanti/Flexcom C4 Mark Zegwaard 

 14:10 ODO B1 - Dijkvogels B1 Kees van Popering 

 
 
 
 
 
 

16:35 ODO 3 - Weidevogels 3 Erik Passchier 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Week 49    

zaterdag 8 december 10:00 ODO F3 - Fortuna/Delta 
Logistiek F3 

Gijs Vos 

 10:00 ODO E3 - VEO E1 Daniëlle Stolk 

 11:00 ODO F4 - Fortuna/Delta 
Logistiek F6 

Tjerk Dijkshoorn 

 11:00 ODO E2 - ALO E3 Pepijn v.d. Hout 

 12:00 ODO D1 - OZC D1 Karin Godthelp 

 13:00 ODO C2 - Nikantes C2 Bart Moekestorm 

 14:00 ODO C1 - Excelsior (D) C1 Twan van der Meijs 

 15:00 ODO B2 - Avanti/Flexcom B5 Thijs Ramakers 

 16:10 ODO A2 - Vitesse (Ba) A3 Janny Ramakers 

 17:30 ODO 4 - KVS/Maritiem 7 Wouter van Leeuwen 

Week 50    

zaterdag 15 
december 

10:00 ODO F2 - Valto F2 Nina Stolk 

 10:00 ODO E5 - Fortuna/Delta 
Logistiek E6 

Femke Kroes 

 11:00 ODO E4 - ONDO (G) E6 Laura Poot 

 11:00 ODO E1 - Phoenix E1 Bram van Leeuwen 

 12:10 ODO B1 - DES (D) B1 Erik Passchier 

 14:30 ODO 5 - Paal Centraal 5 Tim Plieger 

 15:45 ODO 3 - KVS/Maritiem 5 Marc Goudzwaard 

 
Wim Poot 
06-20476685 
wpoot@live.com 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

2e ronde oefenwedstrijden 
 
Afgelopen zaterdag was er voor ieder team een oefenwedstrijd. De uitslagen zal ik hier niet noemen, 
laten we het er op houden dat we lekker “geoefend” hebben. Volgende week voor de meeste teams nog 
een oefenronde (allemaal thuiswedstrijden), voordat op 24 november de zaalcompetitie van start gaat en 
we wel zoveel mogelijk groene uitslagen willen zien!! 
 
Kan je zaterdag (of later in het seizoen niet), laat het me dan 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 17 november 

  

ODO0000 ODO 1 - ALO 1 Aanvang 19:30 

Coach Rob B Aanwezig 18:30 

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

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 

  

ODO0000 ODO 2 - ALO 2 Aanvang 18:00 

Coach Lennart L Aanwezig 17:00 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Scheidsrechter Kees P 

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

  

ODO0000 ODO 3 - Achilles (Hg) 3 Aanvang 16:45 

Heren Bart M, Bram V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 15:45 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Scheidsrechter Wouter L 

Reserves Daniëlle 

Afwezig Jaap V, Xavienne 

  

ODO0000 ODO 5 - Wion 7 Aanvang 15:30 

Coach Bram V Aanwezig 14:40 

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

Dames Emma S, Emy , Maud R, Suzan 

Reserves Marieke, Niels H 

Afwezig Jeroen, Koen, Vera 

  

ODO0000 ODO A2 - Twist A3 Aanvang 13:00 

Coach Jacco Aanwezig 12:00 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Scheidsrechter Tim P 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Laura P, Nicolette, Nina S 

  

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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Van de Technische Commissie 
 

Senioren/Junioren 
 
Algemeen/programma 
 
Dit seizoen is er weer een andere competitieplanning. Later de zaal in, later de zaal uit....het programma 
is nu beschikbaar en kan worden ingezien op KNKV app en de ODO website. Mocht je nu al weten dat je 
een keer niet kan.. laat het de wedstrijdsecretaris weten! 
 
Blessures 
 
Xavienne de Groot is nog steeds geblesseerd aan haar rug; Maaike Goedendorp heeft besloten om haar 
rugblessure nader te laten onderzoeken, speelt voorlopig niet. Beiden sterkte! 
 
Joris de Bruijn heeft vorige week zijn enkel zwaar gekneusd en loopt even met krukken. Even rustig aan 
en hopelijk snel herstel Joris! 
 
Gysa Vliegenthart is al een tijdje uit de roulatie maar hoopt na volgende week de trainingen weer te 
hervatten. Succes! 
 
Jim Poot heeft na lang blessureleed en een intensief herstelprogramma gisteren zijn eerste minuten 
gemaakt in de A1. Afgezien van wat conditionele achterstand ging het prima, het was fijn je weer te zien 
spelen! 
 
Team mutaties 
 
Marije van Dijk heeft zich weer aangemeld als lid, en wordt toegevoegd aan ODO 3. Gisteren heeft ze 
haar eerste oefenpotje alweer gespeeld. Welkom terug en veel plezier, Marije!! 
 
Namens de Technische Commissie, 
Rob van der Hak 
vz 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Viking 1 - ODO 1 (16-15) 

Voorbereiding zaalseizoen ODO 1, part 1 Je vraagt je af, voorbereiding zaalseizoen part 1, hoe dat zo? 
De veldperiode is inmiddels al weer twee weken achter de rug. Kwa weer hoefden we over de 
veldperiode niet te klagen. Veel goede zaterdagen met bij vlagen heel goed korfbal. Nog even 
terugkijkend kunnen we zeggen dat we een aantal wedstrijden met heel goed spel hebben kunnen 
winnen, maar dat we ook (tegen ploegen onder ons) heel matig hebben gespeeld en helaas ook de 
punten verspeelden. Gelukkig wonnen we de laatste wedstrijd met goed spel tegen koploper KIOS, 
waardoor we met opgeheven hoofd de veld competitie afsloten. In de zaal mochten we direct weer aan 
de bak. Startend met de Haagse Korfbal dagen. Hier hebben we direct een vol programma met op 
donderdag 1-11 de eerste wedstrijd in onze eigen hal tegen Dubbel zes. Een stroeve start van de 
wedstrijd, waarin dubbel zes goed kon bij blijven. Maar hoe langer de wedstrijd duurde hoe meer ODO in 
de wedstrijd kwam en de korf goed wist te vinden. Dit resulteerde uiteindelijk in een einduitslag van 24-9. 
De zaterdag er op mochten wij direct onze krachten meten tegen DES uit delft. Uiteraard een bekende 
tegenstander waarvan we wisten dat ze heel opportunistisch zouden spelen, met veel druk (en chaos) 
naar de korf toe en spelend op de wegtrekbal. Deze wedstrijd werd gespeeld in het zalencomplex in het 
Zuiderpark. Wat voorspeld werd over het spel van DES gebeurde en we wisten ons hier goed tegen te 
wapenen. ODO had wat moeite om mee te scoren met DES de eerste minuten, waardoor een gaatje wist 
te slaan. Dit gat wisten we helaas niet meer te dichten, maar bleven wel mee scoren. Eindstand 17-15. 
Laatste wedstrijd in dit toernooi speelden we tegen Reflex, ook weer een pittige tegenstander die heel 
dynamisch korfbal speelt. Hier konden we ons helaas niet aan meten en verloren helaas vrij dik met 21-
11. Na de drie wedstrijden in de HC-cup volgde afgelopen zaterdag de oefenwedstrijd tegen Viking uit 
(bijna) West-Duitsland. De paspoorten waren mee en na een strenge controle bij Utrecht-oost mochten 
we Wijk bij Duurstede in. Over de wedstrijd kan helaas niet te veel geschreven worden. Maar ik denk dat 
we te veel: verkeerde keuzes maakten, vrijheid gaven aan onze tegenstander, bezig waren met eigen 
kansen. En ik denk dat we te weinig: samen zochten naar de juiste kansen, als een hecht team 
acteerden, baltempo en afwisseling in looplijnen hadden. Conclusie van Voorbereiding zaal, part 1: We 
kunnen goed korfballen, en halen dus soms een 9 voor ons spel. Anderzijds zakken we soms weg tot een 
4. We hebben nog Voorbereiding, part 2 om hier aan te werken. Volgende week zaterdag nog een 
oefenwedstrijd tegen ALO, in onze hofstede om 19.30 en de week erop mogen we voor het echie tegen 
ONDO! Hopelijk weer tot zaterdag! Mark 

ODO 5 geeft niet thuis tegen VALTO 9. 

Na twee vrije weekenden stond vandaag de eerste krachtmeting in de zaal op het programma voor ODO 
5. Op het veld staan we degelijk in de middenmoot met drie winstpartijen, waarvan de laatste op 20 
oktober met 14-8 tegen Paal Centraal 5. Vandaag wachtte een onbekende tegenstander in De Lier. 
VALTO 9 is een nieuw senioren team bij de buren wat ontstaan is uit een aantal mannen en vrouwen die 
al een tijdje geleden de korfbalschoenen om diverse redenen aan wilgen gehangen hadden. Bloed kruipt 
echter waar het niet gaan kan en dus begon het bij deze mensen weer te kriebelen. Onder hen de 
voorzitter van VALTO, Jan Jaap Elenbaas, die wel als de grote motor achter dit team gezien mag worden. 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Na de nodige trainingsuren op het veld wordt dan met ingang van de zaal in de competitie meegestreden 

om de punten. Aan ODO 5 om deze ‘oude’ routiniers, die in het verleden bij HKV, Dijkvogels en VALTO 
gespeeld hebben, te temmen. Onder leiding van scheidsrechter Koole ging de wedstrijd van start. Het 
duurde ruim acht minuten voor het eerste doelpunt door de korf viel. Het was Suzan die voor ODO de 
score opende, maar dit was blijkbaar het goede voorbeeld voor de Lierse ploeg want ook zij wisten in de 

volgende aanval de korf te vinden. ODO zou nog één keer op voorsprong komen met de 1-2 van Wouter. 
Daarna brak er echter een heel lange periode aan waarin ODO de korf niet wist te vinden. Tot de rust wist 
ODO echter de score van VALTO nog wel in toom te houden, maar kon niet voorkomen dat uitgerekend 
de voorzitter eigenhandig zijn ploeg bij 3-2 voor het eerst op voorsprong zette. De kleedkamer werd 
opgezocht bij 4-2 en leek er nog niets aan de hand. ODO 5 scoort op het veld gemiddeld immers 11 
doelpunten per wedstrijd. Vandaag had ODO 5 echter een totale off-day bleek na zestig minuten spelen. 

VALTO 9 had in de rust de puntjes op de ‘i’ gezet en pakte bij aanvang van de tweede helft direct door. 
Het gat was intussen al opgelopen tot 7-2 toen Bart, na ca 25 minuten droog gestaan te hebben, voor ons 
het derde doelpunt maakte. Bij de gastheren was er intussen een verse heer binnen de lijnen gekomen 
die bij zijn eerste schot liet zien dat hij het kunstje nog niet verleerd is. Met twee afstandsschoten 
vergrootte hij de voorsprong naar 9-3 en was de wedstrijd wel gespeeld. Bart zorgde met het laatste 
doelpunt voor ODO voor een 10-4 tussenstand en zou de thuisploeg het laatste kwartier de dienst uit 
maken. Marieke kwam nog wel binnen de lijnen in een poging de wedstrijd voor ODO nog vlot te trekken. 
Aan haar de taak om haar tante die in het verleden in Dijkvogels 1 heeft gespeeld aan banden te leggen. 
Het mocht echter allemaal niet baten, want VALTO 9 bleek vandaag de betere ploeg te zijn. Na de 

moeizame eerste helft kwam de ‘diesel’ in de tweede helft goed op temperatuur en liep als een geoliede 
machine naar de 17-4 overwinning. Volgende week is er weer een oefenwedstrijd tegen WION 7 voor 

ODO 5 in onze ‘eigen’ Hofstede. Deze wedstrijd start om 15:30 uur, waar we hopelijk weer wat 
makkelijker de korf weten te vinden en een mooie uitslag op het scorebord gaan zetten. Het is onze 
laatste kans om klaar te stomen voor de eerste competitie wedstrijd op 24 november tegen DES 8. 
Support is natuurlijk altijd welkom, dus we zien u graag op de tribune bij deze wedstrijden. Arno van 
Leeuwen. 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
De meeste ploegen hebben een oefenwedstrijd zaterdag gespeeld, alleen de wedstrijd van B2 ging 
helaas niet door. Zaterdag in de herkansing. De B en C  hebben op de 17e nog een oefenwedstrijd.  
De D-aspiranten zijn deze zaterdag 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 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 17 november 

  

ODO0000 ONDO (G) B2 - ODO B1 Aanvang 18:45  

Coach Frits Van M Vertrek 17:30 

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

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z Westlandhal  

Reserves Brigit Spinel 4, s-Gravenzande 

  

ODO0000 ODO B2 - Olympia (S) B2 Aanvang 11:45  

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 11:00 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Scheidsrechter Jannes 

Dames Anouk H, Brigit, Britt N, Karlijn, Milou P, Roos H 

  

ODO0000 Achilles C1 - ODO C1 Aanvang 10:00  

Coach Martijn V, Nathan Vertrek 08:45 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Chauffeurs 
Toine W, Sem T, 

Annemijn 

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

Madeleine, Nina V 
 

Opmerking Sporthal Ockenburg 

  

ODO0000 Vriendenschaar (H) C3 - ODO C2 Aanvang 12:00  

Coach Isa , Daphne W Vertrek 10:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs Florine, Joa, Kim M 

Dames 
Amberly, Dana V, Florine, Kim M, Sanne R, 

Seher, Tess van de B 
De Appelgaard  

 
Bellefleur 1, 3371NA Hardinxveld-

Giessendam 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Van de Technische Commissie 
 

Aspiranten en pupillen 
 
Algemeen/programma 
 
Dit seizoen is er weer een andere competitieplanning. Later de zaal in, later de zaal uit....het programma 
is nu beschikbaar en kan worden ingezien op de KNKV app en uiteraard de ODO website. Mocht je nu al 
weten dat je een keer niet kan.. informeer zo spoedig mogelijk de wedstrijdsecretaris! 
 
Voor de teams waarvoor door de programmering wellicht wat meerdere weken tussen de wedstrijden zit, 
zal getracht worden om oefenwedstrijden tussendoor te regelen. 
 
Bij de E pupillen is na het vertrek van Milo Baars (E5) de verhouding in de team aantallen enigszins 
scheef getrokken. De E5 heeft nu 4 kinderen. We zullen proberen om ook dit team wekelijks met een 
extra invaller uit andere E teams met zijn 5-en te laten spelen. Hopelijk krijgen we nog aanmelding van 
vriendjes of vriendinnetjes!! 
 
Ook de (wellicht iets te zware) indeling van enkele jeugdteams geeft wederom stof tot nadenken en 
mogelijk discussie met de bond. We zullen dit in de gaten blijven houden. Wellicht ten overvloede, de 
doornummering van poules in de breedtesport is landelijk. De hoogte van een poulenummer t.o.v. een 
andere poule zegt niet automatisch iets over de sterkte. Daarbij zijn er in de zaalcompetitie poules van 7-
8 teams, op het veld 4 teams per poule.  
 
Namens de Technische Commissie, 
Rob van der Hak 

PUPILLEN E &  F 
 
Hallo allemaal, 
 
Afgelopen week is Claudia bevallen van een prachtige dochter en neem ik even waar voor haar, zodat zij 
lekker kan genieten van haar nieuwste aanwinst. Claudia en familie van harte gefeliciteerd met  Mégane.  
Komende week is er voor jullie een toernooi in Delft bij Excelsior. Jullie spelen dan 2 of 3 korte 
wedstrijdjes en kunnen dan lekker oefenen.  Wanneer je toch niet kan, maar daar ga ik niet van uit dan 
een berichtje naar mij. 
 
Veel plezier allemaal. 
 
Groetjes 
Margreet Poot / Tel 06-14606238 / pupillen@odomaasland.nl 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 17 november 

  

ODO0000 Excelsior toernooi E1 - ODO E1 Aanvang 09:00  

Coach Diana, Martijn M Vertrek 08:15 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Lotte, Noah 

Dames Lotte, Pien G, Tess B Kerkpolder  

 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

ODO0000 Excelsior toernooi E2 - ODO E2 Aanvang 09:00  

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 08:15 

Heren Frodo Kerkpolder  

Dames Juliette, Minke, Romae 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

Afwezig Tijn 

  

ODO0000 Excelsior toernooi E3 - ODO E3 Aanvang 10:45  

Coach Liza, Marit Vertrek 10:00 

Heren Jordy, Tim B Kerkpolder  

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

ODO0000 Excelsior toernooi - ODO E4 Aanvang 10:45  

Coach Gysa, Marieke Vertrek 10:00 

Heren Brent, Sven N Kerkpolder  

Dames Eva V, Fleur B, Merel 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

ODO0000 Excelsior toernooi - ODO E5 Aanvang 10:45  

Coach Ronald Vertrek 10:00 

Dames Donna, Ilse K, Robin, Sanne h Kerkpolder  

 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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ODO0000 

 

Excelsior toernooi - ODO F1 

 

Aanvang 

 

10:45  

Coach Anouk H, Jakomijn Vertrek 10:00 

Heren Thijmen Kerkpolder  

Dames Emma B, Feline, Lieke 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

Afwezig Benjamin 

  

ODO0000 Excelsior toernooi F2 - ODO F2 Aanvang 10:45  

Coach Jenny, Laura P Vertrek 10:00 

Heren Tjerk S, Youp Kerkpolder  

Dames Ilse van de K, Jasmijne, Sofie 
Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

ODO0000 Excelsior toernooi - ODO F3 Aanvang 09:00  

Coach Jaline, Suzan  Vertrek 08:15 

Heren Aron S Kerkpolder  

Dames 
Anjali, Anne, Maud G, Noelle-

Sophie, Sophie 

Kerkpolderweg 14, 

2625EB Delft 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO F2 - Conventus F1 

Vandaag moesten we onze eerste oefenwedstrijd in de zaal spelen tegen Conventus F1 uit Zwijndrecht. 
We begonnen erg goed en we stonden al snel 7-0 voor. We deden erg ons best om te laten zien wat we 
tijdens de training geleerd hebben: stuiterballen, niet kogelstoten maar uitstappen en lange ballen gooien. 
Onze tegenstander wist niet wat hen overkwam. Iedereen heeft er minstens 2 gescoord! De eindstand 
was 15-2. Het was een leuke wedstrijd! Groetjes van Tjerk 
 
 
 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
Deze week is Claudia bevallen van een dochtertje Mégane. Geniet ervan. 
Afgelopen zaterdag hebben jullie weer lekker in de zaal kunnen trainen. 
Deze zaterdag is er geen trainen en kunnen jullie naar de intocht van Sinterklaas. 
De week daarop is er weer gewoon trainen. 
 
Heel veel plezier. 
  
Groetjes,  
Margreet Poot 
pupillen@odomaasland.nl 
06-14606238 
 
 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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