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 VAN HET BESTUUR 
 
Geen bijdrage van de voorzitter / bestuur ! 
  

JARIGEN 
 
Namens alle ODO-ers van harte gefeliciteerd ! 
 

25 november Jim Poot 

27 november Anton Hanemaaijer 

28 november Kevin Wuijster 

29 november Claudia Vreugdenhil 

1 december Teko Slot 

3 december Marijn t Hart 

ALGEMEEN 

SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO  

 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen van hot naar her! 
Woensdag 27 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 
 
Een kwartiertje na zes uur (18.15uur) allemaal verzamelen, dat is een mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
De ODO-kantine is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.00 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar iemand van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Onze telefoonnummers staan weer hier, 
Iris de Raadt: 06-47270030 of Saskia Plieger: 06-24442848 
De groetjes van de Sint en Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG 
 
 

============================= 
 
 
Zoals sommigen van jullie nog wel weten heb ik in 2011 de Tour for Life gefietst. Dit was een fietstocht van 
Italie naar Nederland waarbij we geld hadden ingezameld voor Artsen Zonder Grenzen. 
Na een aantal jaren waarin andere uitdagingen, zowel prive als sportief, de aandacht hadden, ga ik in 2019 
fietsen voor KiKa. 
Ik ga dit samen doen met (minimaal) 2 oud Tour-for-Life maatjes, Marco de Groot en Eric Philipsen. 
 
Even voor degenen die KiKa niet (goed) kennen: 
In de afgelopen jaren is het genezingspercentage van kinderkanker gestegen van  70 naar 75 
procent. 
Alle specialisten zijn het erover eens: er kan nog veel meer winst geboekt worden. Kika streeft naar 95 
procent genezing van alle kinderen met kanker. Door steeds betere behandelingen krijgen de kinderen 
bovendien minder last van bijwerkingen en gevolgen. De resultaten van alle onderzoeken zijn veelbelovend. 
Uiteindelijk hopen alle kinderoncologen dat kinderkanker geen levensbedreigende ziekte meer is. 
 
Om hieraan bij te dragen hebben wij ons ingeschreven om deel te nemen aan Giro di Kika. 
Giro di Kika is een 6-daagse  wielertocht door grote delen van Toscane en Umbrie in Italie. 

- 6 etappes van 23 t/m 28 juni 2019 
- 900 kilometer & 14.000 hoogtemeters 

Een geweldige uitdaging, prachtige vergezichten en heroïsche beklimmingen op de mooiste wegen van 
Italie. Zes onvergetelijke en uitdagende etappes in de strijd tegen kinderkanker. 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/


 Praatpaal jaargang 27 4 26-11-2018 

 
 

 
 

 
 

  

 
Op www.girodikika.nl is alles te vinden over dit evenement en het goede doel. 
 
Wat doen we zelf: 
Naast het inschrijfgeld à € 450,00 p.p. moeten we zelf zorgen voor vervoer van en naar de startplaats in 
Italie. 
Ook (voldoende) reservemateriaal (bandjes, kleding, gereedschap) moeten we zelf meenemen. 
Verder hoeven we ‘alleen maar te fietsen ‘; eten en verzorging in de overnachtingskampen (eigen tentje) 
worden door de organisatie van Giro di Kika geregeld. 
 
Sponsorplan: 
 
U begrijpt ook wel dat dit natuurlijk niet voor niets kan. 
Wij zijn op zoek naar sponsors die onze uitdaging willen steunen met een (financiele) bijdrage. 
Alle bedragen zijn natuurlijk van harte welkom en stellen wij zeer op prijs. 
Elke deelnemer haalt minstens € 2.500 aan sponsorgeld op voor KiKa. 
Hierbij zoeken wij ondersteuning van zoveel mogelijk sponsors. 
Hoe kun je mij/ons steunen: https://www.girodikika.nl/steun 
Zoek hier mijn naam (Andre Pellikaan) en je kunt heel makkelijk het gewenste bedrag doneren! 
 
Dus: heb je nog géén bestemming voor (een deel van) je eindejaars- of kerst-uitkering of wil je ‘gewoon’een 
goed doel steunen in 2019, kijk hier dan eens naar. 
 
Ben je hier aangekomen met het lezen van deze actie? 
Dan in elk geval superbedankt voor het lezen en hopelijk ben je overgehaald om ons te steunen. 
 
Met sportieve groet, 
Andre Pellikaan 
Team WZ cycling for KiKa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.girodikika.nl/
https://www.girodikika.nl/steun
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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UITSLAGEN 
ONDO (G) 1 - ODO 1 8-16 

ONDO (G) 2 - ODO 2 11-26 

ONDO (G) 3 - ODO 3 18-8 

ODO 4 - Excelsior (D) 6 12-18 

ODO 5 - DES (D) 8 12-13 

Excelsior (D) A1 - ODO A1 26-4 

VEO B1 - ODO B1 10-14 

ODO B2 - KCC/SO natural B3 afg. 

Fortuna/Delta Logistiek C4 - 
ODO C1 

1-4 

ODO C2 - Vitesse (Ba) C3 
 

ODO D1 - Phoenix D1 8-3 

ONDO (G) D2 - ODO D2 15-3 

Avanti/Flexcom E1 - ODO E1 
 

ODO E2 - ONDO (G) E4 11-5 

ODO E3 - ONDO (G) E3 
 

KVS/Maritiem E4 - ODO E4 10-13 

RWA F1 - ODO F1 6-13 

ODO F2 - KOAG F1 8-2 

Maassluis F3 - ODO F3 3-2 

ONDO (G) F5 - ODO F4 8-3 

 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Van de wedstrijdsecretaris  
Zowel ODO 1 als ODO 2 wisten zaterdag ruim te winnen. Maar alle overige senioren-teams en A1 verloren 
hun wedstrijd (ruim). We weten dus allemaal wat ons te doen staat komende zaterdag. 
Onderstaand de opstellingen, laat me z.s.m. weten als je niet kan (bij voorkeur via mail en last-minute 
afmeldingen graag ook telefonisch) 
Succes zaterdag!! 
Helen (06-24912423) 
senioren@odomaasland.nl 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 1 december 

  

21502 ODO 1 - WION 1 Aanvang 19:05 

Coach Rob B Aanwezig 18:05 

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

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 

  

23245 ODO 2 - WION 2 Aanvang 17:50 

Coach Lennart L Aanwezig 16:50 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M 

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

Reserves Daniëlle 

Afwezig Noor B 

  

24196 ODO 3 - Weidevogels 3 Aanvang 16:35 

Heren Bram V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 15:35 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Scheidsrechter Erik 

Reserves Jaline 

Afwezig Jaap V, Bart M, Xavienne 

  

27177 Weidevogels 4 - ODO 4 Aanvang 15:50 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Vertrek 14:30 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize Chauffeurs Olaf, Pien M, Teko 

Reserves Maud R, Vera SRC Rottemeren 

Afwezig Pien M Kooilaan 1 A, Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

28622 ODO A1 - DES (D) A1 Aanvang 15:20 

Coach Rick, Erna Aanwezig 14:20 

Heren Jim, Niels H, Pepijn H 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 

Reserves Cas, Jelle, Liza, Twan R 

Afwezig Joris 

  

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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43513 ONDO (G) A3 - ODO A2 Aanvang 18:40 

Coach Jacco Vertrek 17:35 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Chauffeurs Amber, Nicolette, Nina S 

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

 
Spinel 4, s-Gravenzande 

  

 
Wedstijdverslagen 

ONDO (G) 1 - ODO 1 (8-16) 

Beste lezer, Zaterdag 24 november 2018 barstte het zaalseizoen dan eindelijk los. Na de poulewedstrijden 
voor de Haagse Korfbaldagen en twee oefenpotjes volgde de eerste competitiewedstrijd in het zaalseizoen 
2018/2019. Hier werd toch wel naar uitgekeken door iedereen. Leuk om te vermelden dat iedere week een 
dubbele wedstrijd op het programma staat. ODO 1 en ODO 2 spelen tegen dezelfde tegenstanders in beide 
poules. Competitieronde 1 was direct een mooi affiche: ONDO - ODO. Beide selecties kennen elkaar en de 
Westlandhal heeft altijd een leuke ambiance om in te spelen. Ook dit jaar weer met DJ, speaker en 
opkomst. De beginfase was gelijk opgaand. ONDO nam iedere keer de voorsprong, maar ODO maakte 
iedere keer gelijk. Na 15 minuten een tussenstand van 3-3. In het volgende kwart doorbrak ODO deze 
trend. Met twee rake afstandstreffers scoorde Nikki de 3-4 en 3-5. Daarnaast was de verdediging van ODO 
uitstekend op orde. Vanaf het beginsignaal hield iedereen zich aan het strijdplan. Aanvallend nog niet altijd 

even sprankelend, maar wel erg degelijk. Geduldig zocht ODO naar de juiste kansen om w�l te schieten. 
Gedurende de eerste helft vorderde liep ODO doelpunt voor doelpunt langzaam weg bij ONDO. Willem, 
Wouter, Nikki, Mark en nogmaals 2x Willem bracht zelfs een 3-11 voorsprong bij rust. Een comfortabele 
ruststand vanuit ODO oogpunt. 3 tegendoelpunten in 30 minuten korfbal is uitmuntend. Rob bevestigde dit 
in de rust, maar ''wees waakzaam''. In de tweede helft opende Nikki de score. Intussen een run van 0-10 
van ODO. Na ongeveer 25 minuten doorbrak Tessa (van ONDO) de run. Achteraf gezien het enige 
doelpunt van deze nummer 6 van ONDO. Illustratief voor het goede verdedigen van ODO deze wedstrijd. 
Om de tweede helft ''saai'' te noemen is wellicht wat zwaar. Echter werd het publiek niet heel erg vermaakt. 
ODO hoefde niet per se; ONDO kon niet of het lukte niet. Men had ook wel veel pech in de afronding 
gedurende de gehele wedstrijd. Het laatste kwart vielen er slechts twee doelpunten. Eindstand: 8-16. Voor 
de neutrale toeschouwer was deze editie van ONDO - ODO tegenvallend. Vanuit ODO perspectief kijken 
we terug op een oerdegelijke en volwassen pot korfbal. Verdedigend was het strak. Slechts 8 
tegendoelpunten is een goede prestatie. Aanvallend gezien was de eerste helft volwassen. Afspraken 
werden nagekomen en dat resulteerde in 11 doelpunten. De tweede helft is er maar 5x gescoord door 

ODO. Een �chte monsterscore blijf hierdoor uit. Concluderend hebben 'we' als ODO Selectie zijnde 2x 
gewonnen van en bij ONDO. 4 punten in de Westlandhal is leuk, mooi en een prima begin. ODO 2 scoorde 
maar liefst 26 goals en won overtuigend. ODO 1 wint met dubbele cijfers. Al met al een prachtig weekend. 
Tot slot - namens de gehele Selectie - dank aan het meegereisde publiek. Leuk om te zien dat er weer 
velen op de tribune zaten. Zaterdag 1 december wacht de eerste thuiswedstrijd! We ontvangen dan WION 1 
en 2. Om 17:50 uur start ODO 2 en om 19:05 uur ODO 1. We zien iedereen graag terug in De Hofstede! Tot 
dan. Groetjes, Bart de Vos 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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ONDO (G) 2 - ODO 2 (11-26) 

Beste lezer, Nadat we vorige week ALO 2 met 23-19 terug naar Den Haag hadden gestuurd (oefenpot), 
gingen we vol vertrouwen de eerste competitiewedstrijd in. De derby tegen ONDO 2 stond gelijk op het 
programma, dus dat kon een mooie wedstrijd worden om sterk te beginnen aan het seizoen. We konden 
nog genieten van een wedstrijd van ODO 3 voor ons, helaas verloren zij deze. Tijdens het inschieten 
kwamen er Spaanse klanken uit de speakers, waardoor we (misschien wel) gelijk in de goede vibe kwamen 
van de wedstrijd. Het eerste kwartier ging eigenlijk alles goed wat goed moest gaan. We gaven ONDO 2 
gelijk het gevoel dat er niks te halen viel tegen ons. We pakten de juiste kansen (dichterbij de korf) en we 
konden de rust in met een 6-15 voorsprong. Lang geleden voor ons dat we zo lekker gingen. In de rust 
maakte Lennart goed duidelijk dat hij in het verleden ook wel eens dik voorstond tegen ONDO in de rust, 
maar alsnog gelijk speelde. Aan ons was het dus om dit trauma te herstellen. Het doel was om zo min 
mogelijk fouten de maken en de score nog verder uit te bouwen, zodat we niet in de problemen zouden 
komen. Ik denk dat we dit erg goed gedaan hebben. Af en toe wat kleine foutjes, maar dit was zeker niet 

problematisch. Alle basisspelers hebben minimaal ��n keer gescoord en dat is altijd lekker. Eindstand is 
11-26! Twee weken achter elkaar meer dan 20 doelpunten maken zegt wat over de progressie die wij als 
team aan het maken zijn. Ook verdedigend (11 doorlaten) is erg sterk. Als ik de geluiden van het publiek 
mag geloven was dit ook voor hen een erg vermakelijke wedstrijd. Naar mijn idee had iedereen vertrouwen 
in elkaar en dat was te zien. Nu is het belangrijk dat we in onze zaalschoenen blijven lopen in plaats van 
ernaast, dus volgende week thuis tegen WION weer een kans om het beste uit onszelf te halen. 
Aankomende week weer hard trainen, dan weet ik zeker dat het gaat lukken. Iedereen weer bedankt die 
geholpen heeft bij deze overwinning en we zien jullie zaterdag weer! Martijn M 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
De eerste competitie wedstrijd zit er voor bijna alle ploegen weer op. Alleen B2 ging niet door wegens 
afzegging van de tegenstander. Deze wedstrijd wordt opnieuw ingepland, jullie krijgen de datum nog te 
horen. Verder heeft de B1 goede zaken gedaan, won met 14-10 van Veo. C1 won met  4-1 van Fortuna en 
D1 met 8-3 van Phoenix. C2 en D2 hebben helaas verlore, volgende week weer nieuwe kansen. 
 
Veel succes weer!  
 
Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mail adres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  
Tot ziens. 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl


 Praatpaal jaargang 27 9 26-11-2018 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 1 december 

  

29903 ODO B1 - Dijkvogels B1 Aanvang 14:10  

Coach Frits Van M Aanwezig 13:10 

Heren Cas, Jordi, Sam B, Twan R Scheidsrechter Wouter L 

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z 

Reserves Iris P, Toine W 

  

42683 DES (D) B2 - ODO B2 Aanvang 15:00  

Coach Willem V, Wouter G Vertrek 13:50 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Chauffeurs Thijs M, Stef, Karlijn 

Dames Anouk H, Brigit, Britt, Roos H De Hoornbloem  

Reserves Isabelle, Tjerk D Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 

Afwezig Karlijn, Milou P Let op: reserveshirts nodig 

  

39101 ODO C1 - Avanti/Flexcom C4 Aanvang 13:00  

Coach Martijn V, Nathan Aanwezig 12:15 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Mark Z 

Dames Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris de B, Madeleine, Nina V 

  

40200 WION C2 - ODO C2 Aanvang 13:45  

Coach Isa , Daphne W Vertrek 12:45 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs 
Jayden, Tess van de 

B, Amberly 

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

Seher, Tess van de B 
WION-hal  

 
Max Planckplaats 300, 3068 ZH 

Rotterdam-Ommoord 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

 

 

 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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37294 Valto D2 - ODO D1 Aanvang 11:15  

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 10:30 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Dieke, Nikki S, Sam S 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Vreeloo  

 Veilingweg 16, De Lier 

  

34866 ODO D2 - Vitesse (Ba) D3 Aanvang 12:00  

Coach Celine, Noor B Aanwezig 11:30 

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

Naomi, Nienke, Noor V, Ruth P 
Scheidsrechter Mark Z 

Afwezig Pascale 

 

PUPILLEN E &  F 

SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO  

 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen van hot naar her! 
Woensdag 27 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 
 
Een kwartiertje na zes uur (18.15uur) allemaal verzamelen, dat is een mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
De ODO-kantine is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.00 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar iemand van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Onze telefoonnummers staan weer hier, 
Iris de Raadt: 06-47270030 of Saskia Plieger: 06-24442848 
De groetjes van de Sint en Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG 
 
 

Van de wedstijdsecretaris 
 
We spelen weer lekker binnen en afgelopen zaterdag begon de competitie. Ik weet niet alle uitslagen maar 
dat er een heleboel wedstrijden gewonnen werden. As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 1 december 

  

29600 ODO E1 - Valto E1 Aanvang 11:00 

Coach Martijn M Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Noah Scheidsrechter Niels H 

Dames Lotte, Pien G, Tess B 

Afwezig Diana 

  

31612 VEO E1 - ODO E3 Aanvang 10:45 

Coach Liza, Marit Vertrek 09:45 

Heren Jordy, Tim B Chauffeurs Tim B, Bo 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende Essesteyn 

 
Elzendreef 24, Voorburg 

mailto:Pupillen@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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30146 ODO E4 - Dijkvogels E2 Aanvang 11:00 

Coach Gysa, Marieke Aanwezig 10:30 

Heren Brent, Sven N Scheidsrechter Lex 

Dames Eva V, Fleur B, Merel 

  

49917 Tempo E6 - ODO E5 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Vertrek 08:50 

Dames Donna, Ilse van de K, Ilse K, Robin, Sanne H Chauffeurs Sanne H, Donna 

 
Limeshallen 

 
Kees Mustersstraat 4, 2406 LK Alphen ad Rijn 

  

28642 ODO F1 - WION F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Aanwezig 09:30 

Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Maud R 

Dames Emma B, Feline, Lieke 

  

27698 ODO F3 - ALO F1 Aanvang 11:00 

Coach Jaline, Suzan Aanwezig 10:30 

Heren Aron S Scheidsrechter Jelle 

Dames Anjali, Anne, Maud G, Sophie 

Afwezig Noelle-Sophie 

  

28628 ODO F4 - ONDO (G) F5 Aanvang 10:00 

Coach Barbara S Aanwezig 09:40 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Nicolette 

Dames Fleur g, Frederique, Iris B, Roos K 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Wedstrijdverslagen 

KVS/Maritiem E4 - ODO E4 (10-13) 

PPPFFFFF�.. Wat nu al uit bed? maar het is nog donker buiten. Ja we moesten vandaag al om 7:55 
verzamelen bij de Hofstede om naar KVS te gaan. Vandaag begon de competitie weer met de eerste 
uitwedstrijd tegen KVS E4 in Scheveningen dus lekker vroeg op pad. Nadat de deur geopend was konden 
we ons gaan omkleden voor de wedstrijd. We begonnen met goeie moed aan de wedstrijd maar we 
kwamen snel achter met 1-0. Na vele kansen werd eindelijk de gelijk maker gescoord en zo gingen we de 
eerste 10 pauze in. De tweede 10 minuten kwamen we snel achter met 4-2 maar door goed door te blijven 
spelen was het bij rust gelukkig 4-4. Na de rust begonnen we sterk en kwamen we voor met 4-5 maar liepen 
daarna snel weer achter de feiten aan. Tegen het einde van de 3e 10 minuten stonden we met 8-7 achter. 
Gelukkig hadden we het beste bewaard voor het laatste deel. Na de 8-8 kwam KVS nog 1 keer voor met 9-
8 waarna Eva er 3 maakte en Fleur ook nog 2 en zo stonden ze dus riant voor met 9-13. In de slot fase 
scoorde KVS nog 1 doelpunt en werd de eindstand 10-13 Groetjes van Fleur (alias Floris). (wie schrijft er 
volgende week?) KVS E4 - ODO E4 10-13 

RWA F1 - ODO F1 (6-13) 

De eerste zaalcompetitie was zaterdag tegen RWA F1 uit Rhoon. Om 9:00 al spelen, dus vroeg op. Maar 
gelukkig is Rhoon dichtbij (als wist niet iedereen dat!). Op papier verwachtten we een lastige tegenstander. 
RWA had alles gewonnen op het veld en veel gescoord. Dus de spelers werden gewaarschuwd om vooral 
goed te verdedigen en natuurlijk weinig fouten te maken met gooien en vangen, zodat we zelf ook 
scoringskansen zouden krijgen. Tot zover de scorebord journalistiek, want het blijkt maar weer dat de 
poules niet met elkaar te vergelijken zijn. Het is dat ODO zoveel mogelijk op het randje van de korf aan het 
mikken was, anders was het al zeker 6-0 (en dat is nog weinig) na 10 minuten geweest. Nu was het maar 2-
0. Misschien kwam dat door de coach, die te veel gehamerd had op goed verdedigen (dat werd dan ook wel 
goed gedaan). De 10 seconden bal in handen houden werden meerdere keren gehaald door de 
tegenstander omdat ODO het helemaal vast zetten! Maar de scheids vond dat geen belangrijke regel (of 
kende de regel niet) en deed daar dan niet zoveel mee. Natuurlijk niet echt een probleem, maar het haalt zo 
de snelheid uit de wedstrijd. Verder een prima scheids, die graag uitlegde waarvoor werd gefloten. Gelukkig 
lukte het eindelijk om nog een aantal doelpunten te maken, ook tegen 5 spelers in het veld. Van de week 
weer letter trainen en volgende week weer knallen! groetjes Jakomijn 

ODO F2 - KOAG F1 

Hallo toppers van de F2, Vandaag moesten we onze aller eerste wedstrijd voor het �echie� in de zaal. 
Het leek wel of iedereen nog een beetje sliep, want het begin was niet zo goed. Jullie gooiden goed, netjes 
met links naar links en met rechts met rechts. Alleen leek het wel of de bal heet was, want het vangen lukte 
helaas niet. KOAG scoorde al snel de 0-1 en hoewel jullie heel veel keer schoten ging hij er niet in. Soms 
werd er van veel te ver geschoten of schoten jullie al voordat de bal gevangen was. Het verdedigen ging 

heel goed! Jullie verdedigde goed de bal en iedereen maakte een �dakje�, hierdoor hadden jullie de hele 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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tijd de bal en konden jullie veel schieten. Rust: 2-2. De 10 minuten na rust gingen als een speer. En leek 

iedereen wakker. Jullie schoten op de goede momenten en veel rustiger: goed door je knie�n en nawijzen! 
Hierdoor ging de ene na de andere bal erin:) 8-2! De laatste 10 minuten waren weer lastiger met een 
superspeler erbij bij KOAG, maar er werd met zijn alleen goed samengewerkt! Korfballen doe je samen en 
dat hebben jullie laten zien! Groetjes Jenny 
 
 

 
 
 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstijdsecretaris 
 
As zaterdag mogen jullie weer trainen van 10 tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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SINT EN PIET KOMEN NAAR ODO  

 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, 
De Sint en ik komen dan naar ODO, ja we vliegen van hot naar her! 
Woensdag 27 november wordt dus een grote dag 
een dag die je niet meer vergeten mag! 
 
Een kwartiertje na zes uur (18.15uur) allemaal verzamelen, dat is een mooie tijd 
En tegen een uurtje of half acht nemen we weer afscheid 
De ODO-kantine is hiervoor een mooie plek 
En reken maar het wordt te gek! 
Daarna gaan wij weer verder naar de volgende fuif 
Ja die Sint en ik hebben het druk, het is een hele kluif 
 
Willen alle trainers van de kangoeroes, F-jes en E-jes er zijn om 18.00 uur 
Want er moeten nog wat dingen aan de muur! 
Misschien heb je het al geraden wie ik ben, misschien ook niet 
Dan zal ik het maar verklappen, ik ben de gedichtjes Piet 
 
Heb je nog vragen over het feest van Sinterklaas 
Bel dan maar naar iemand van de Activiteiten Commissie, een goed idee van Pieterbaas 
Maar ook nog steeds bij de trainers kunt U terecht 
Nee geen grapjes ik meen het echt 
 
Onze telefoonnummers staan weer hier, 
Iris de Raadt: 06-47270030 of Saskia Plieger: 06-24442848 
De groetjes van de Sint en Piet en veel plezier 
 
TOT WOENSDAG 
 

 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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