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 VAN HET BESTUUR 
 
 
Nu onze voorzitter Jaap van Vliet vanmorgen voor ruim een maand naar warme oorden in Guatemala is 
vertrokken, zullen de overige bestuursleden komende weken een bericht schrijven voor de Praatpaal. Aan 
mij vandaag de eer om deze taak voor mijn rekening te nemen.   
 
Als eerste maar even een financiële kwestie: ruim twee maanden geleden hebben alle leden hun 
contributienota ontvangen. Ruim 35% van de contributie is echter nog niet overgemaakt. Het leven van uw 
penningmeester wordt een stukje aangenamer indien een ieder die nog niet betaald heeft, dit alsnog zou 
willen doen. Mijn dank alvast!  
 
Denk bij het online kopen van kerstcadeaus ook nog aan de Sponsorkliks. Het is echt heel eenvoudig: ga 
naar de site van ODO, klik bovenaan op het tabblad Sponsorkliks en klik vervolgens in de vierde regel op 
de woorden “Sponsorkliks pagina” en er verschijnen honderden online winkels waar bij jouw aankoop ODO 
een percentage commissie krijgt. Kleine moeite voor jezelf, groot plezier voor ODO!  
 
Graag wil ik de bootcamp trainingen nog eens onder de aandacht brengen. Ook rond de feestdagen gaan 
de trainingen op ons complex gewoon door! Donderdag 20 december wordt er normaal getraind in twee 
sessies, van 18.45 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Op donderdag 27 december is er vanwege het 
oliebollentoernooi één training en wel van 19.30 uur tot 20.30 uur. Op donderdag 3 januari wordt er weer 

gewoon in twee sessies getraind. Met alle goede voornemens verwachten we dan een grote opkomst😉! 

Lijkt het je leuk om eens te komen bootcampen, dan ben je van harte welkom! Aanmelden niet nodig. We 
trainen op het kunstgras en iedereen kan mee doen in zijn eigen tempo en op eigen niveau. Onder de 
bezielende leiding van Vincent wordt je conditie in een uurtje snel weer op peil gebracht!  
 
Volgend weekend verschijnt er geen Praatpaal. Vanaf deze plaats wil ik namens het Bestuur iedereen 
alvast een fijne kerstdagen toewensen! 
 
Hartelijke groet, 
Lucien de Winter 
penningmeester@odomaasland.nl 
06-51188926. 
 
 
 
 
 
  

mailto:penningmeester@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 
Namens ODO feliciteren wij alle jarigen  
 

 

 

 

ALGEMEEN 
 

Welvreugddag 27 december 2018 
 

Beste jongens en meisjes, 
 
Op donderdagochtend 27 december wordt er voor jullie weer een Welvreugddag georganiseerd in 
sporthal de Hofstede! ‘s Ochtends is er voor de kinderen uit de E, F en Kangoeroe Klup een activiteit die tot 
ongeveer 10:30 uur zal duren.  
Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama, zodat we daarna met z’n allen spelletjes 
in de sporthal kunnen spelen. We vinden het erg leuk als jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen! ☺  
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Willen jullie wel even aan ons laten weten als je niet kunt komen? 
 
In het kort: 
WAT:  Welvreugddag 2018 
WIE:  E, F en Kangoeroe Klup + vriendjes/vriendinnetjes 
WAAR:           Sporthal de Hofstede 
WANNEER:   donderdag 27 december 
HOE LAAT: 8:00 uur tot ong. 10.30 uur 
KLEDING: Pyjama en sportschoenen 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl  
Daphne: 06-11730575 

 
 

UITSLAGEN 
ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 18-25 

ODO 2 - Vitesse (Ba) 2 13-17 

ODO 3 - KVS/Maritiem 5 13-10 

Paal Centraal 3 - ODO 4 14-15 

ODO 5 - Paal Centraal 5 18-11 

ODO A1 - Meervogels/Física 
A2 

4-20 

KCR A3 - ODO A2 10-6 

ODO B1 - DES (D) B1 17-8 

KOAG B3 - ODO B2 5-8 

ONDO (G) C2 - ODO C1 8-8 

NIO C1 - ODO C2 13-3 

ODO E1 - Phoenix E1 13-9 

Achilles (Hg) E3 - ODO E2 5-17 

ODO E4 - ONDO (G) E6 14-6 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ODO E5 - Fortuna/Delta 
Logistiek E6 

3-3 

Nieuwerkerk F1 - ODO F1 11-4 

ODO F2 - Valto F2 8-2 

Achilles (Hg) F2 - ODO F3 2-4 

ZKV (Zu) F1 - ODO F4 4-2 

 
 

SENIOREN & JUNIOREN 
 
ODO 5 speelt op 22 december nog een competitiewedstrijd. Dan hebben we natuurlijk nog het 
oliebollentoernooi (meer info elders in deze Praatpaal) en dan zit 2018 er voor de korfbal alweer echt op. 
We zijn nog bezig om voor sommige teams een oefenwedstrijd te regelen, omdat deze anders 3 
weekenden niet spelen. Mocht dat lukken dan zal ik jullie daarover informeren in de volgende Praatpaal. 
Veel succes zaterdag ODO 5!! 
 
En voor iedereen hele fijne feestdagen!! 
 
Helen (06-24912423) 
senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 december 

  

45377 ONDO (G) 6 - ODO 5 Aanvang 16:10 

Coach Bram V Vertrek 15:10 

Heren Bart V, Bram L, Jeroen, Nathan, Wouter L Chauffeurs Wouter L, Bart V, Vera 

Dames Emy , Maud R, Vera Westlandhal 

Reserves Laura P, Nicolette Spinel 4, s-Gravenzande 

Afwezig Koen, Suzan , Emma S 

 

 

 

 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Afgelopen weekend hebben B1 en B2 gewonnen, C1 speelde een gelijk spelletje en C2 heeft helaas 
verloren. C2 is komende zaterdag de enige ploeg die mag spelen, de andere ploegen hebben een lange 
kerstvakantie. 

Ook in de kerstvakantie zijn er activiteiten dus houdt de site in de gaten. Verder worden er een aantal 
oefenwedstrijden gepland, anders verleren jullie het korfballen:) . De precieze datums, tijden en welke 
ploegen wordt nog met jullie gecommuniceerd. Alvast een fijne vakantie en voor C2 zaterdag veel succes. 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc. en 
deze telefonisch!! 
Tot ziens in de zaal. 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 december 

39924 Olympia (S) C2 - ODO C2 Aanvang 16:10 

Coach Isa , Daphne W Vertrek 15:15 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs Jonathan, Dana V, Maarten, 
Kim M 

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

Olympia 

 
* Atletiekpad 5 SPIJKENISSE 

 
Let op: reserveshirts nodig 

 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Er waren weer een heleboel leuke wedstrijden afgelopen zaterdag. As zaterdag spelen maar een paar 
teams de rest speelt pas weer in het nieuwe jaar. Het kan zijn dat er nog oefenwedstrijden geregeld worden 
maar dat wordt dan zo snel mogelijk door gegeven. 
 
Hele fijne feestdagen en een sportief 2019. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 december 

  

30569 Nieuwerkerk E2 - ODO E1 Aanvang 11:00 

Coach Diana E, Martijn M Vertrek 10:00 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Tess B, Lotte 

Dames Lotte, Pien G, Tess B De Kleine Vink Hal 
 Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel 

  

30304 Meervogels/Física E3 - ODO E2 Aanvang 09:00 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 07:55 

Heren Frodo, Tijn Chauffeurs Tijn, Romae 

Dames Minke, Romae De Veur 

Afwezig Juliette Prismalaan 40, 2718CX Zoetermeer 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

28186 Valto F2 - ODO F2 Aanvang 10:15 

Coach Jenny, Laura P Vertrek 09:40 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Youp, Jasmijne 

Dames Ilse van de K, Jasmijne, Sofie Vreeloo 
 Veilingweg 16, De Lier 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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26840 

 
 
 
ALO F1 - ODO F3 

 
 
 
Aanvang 

 
 
 
13:00 

Coach Jaline, Suzan Vertrek 12:10 

Heren Aron S Chauffeurs Maud G, Sophie 

Dames Anjali, Anne, Maud G, Sophie Ockenburgh 

Afwezig Noelle-Sophie Wijndaelerweg 25, Den Haag 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

27763 Nieuwerkerk F8 - ODO F4 Aanvang 09:00 

Coach Barbara S Vertrek 08:00 

Heren Mees Chauffeurs Roos K, Fleur G 

Dames Anne, Fleur G, Maud G, Roos K De Kleine Vink Hal 

Afwezig Bas B, Frederique, Iris B Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel 

  

 
Verslag wedstrijd Achilles E3 - ODO E2 (5-17) 
 
De 3e wedstrijd in deze zaalperiode was tegen een vergelijkbare tegenstander. Helaas is na de iets te 
zware poule op het veld, de zaal weer te gemakkelijk. Na overwinningen tegen ONDO (11-5),en ALO (13-1) 
werd nu Achilles met best wel groot verschil verslagen.  
 
En hoe gaat het dan nu? In de afgelopen weken is het duidelijk dat jullie het verdedigend flink op orde 
hebben: door druk te zetten op de tegenstander onderscheppen we veel ballen zodra zij naar de aanval 
willen. En ook door goed te verdedigen krijgen we weer snel balbezit. Daarna gaat het snel met de lange 
bal (uitbraak) en steeds vaker via de zijkanten en vervolgens met rondspelen proberen kansen te creëren. 
Door de mindere tegenstand is de verleiding groot om de bal (zodra je hem in je handen krijgt) maar te 
schieten. Vaak met een doelpunt als gevolg. Op de training oefenen we heel vaak door juist geduldig rond 
te spelen en van daar uit kansen te krijgen. Maar geduld is lastig (..) In de wedstrijden, zodra we de bal 
in handen krijgen willen we schieten (waar we ook staan). Tegen Achilles zagen we voor het eerst dat jullie 
probeerden om het geduld op te brengen en te doen wat we oefenen op de training. Maar het willen 
schieten overheerst nog wel. En  uiteindelijk zijn we ook blij dat jullie zo doelgericht spelen en willen/kunnen 
scoren.  
We zien veel vooruitgang en gaan er van uit dat het jullie (en dus ook ons) gaat lukken om steeds meer 
geduldig te zijn. Zodra we een lastiger tegenstander krijgen, komt het er op aan...hotseknots of korfbal! 
 
Lekker weer trainen komende week! 
Sam en Rob 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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ODO E4 - ONDO (G) E6 

Vandaag mochten we weer eens tegen Ondo dit keer de E6. We begonnen de wedstrijd met Merel op de 
bank. We begonnen de wedstrijd met goed verdedigen en we probeerden snel aan te vallen. Helaas 
kwamen we toch al snel achter met 0-1 maar we waren sterk en maakten snel de 1-1. We hadden de 
smaak te pakken en scoorde er snel weer 1 en stonden toen voor met 2-1. Na de eerste 10 minuten stond 
het 4-2 geloof ik. De tweede 10 minuten mocht Brent rusten en mocht Karel (Merel) het veld in. Eva had de 
smaak te pakken en die scoorde er 3 achter elkaar. Ja de bank had lol want Joost moest het stukje gaan 

schrijven�.. We gingen rusten met een ruime voorsprong van 9-3. Na de rust moest ik op de bank blijven 
zitten. De tegenstander had er 2 gescoord en wij kregen de bal even niet in de korf. De laatste 10 minuten 
moest Eva op de bank blijven zitten. De tegenstander was niet meer zo goed dus konden wij er nog 5 in de 
korf gooien en zij nog 1 aan het eind van de wedstrijd. We hebben weer een leuke wedstrijd gespeeld met 
zijn allen en zijn blij dat we weer hebben gewonnen.  
 
Tot volgend jaar Fleur. 

Achilles (Hg) F2 - ODO F3 (2-4) 

Hoi allemaal! Zaterdag 15 december gingen we al vroeg in de ochtend vol goede moed op weg naar Den 
Haag. Toen we aankwamen was het een heel grote sporthal! Na de goede zaal gevonden te hebben waren 
we precies op tijd om nog even een praatje te houden en in te schieten. We zeiden dat het belangrijk was 
om goed uit te stappen, in een treintje de bal naar de andere kant te brengen en in de verdediging goed bij 
je tegenstander te blijven. Na een paar minuten spelen scoorde Sophie al de 0-1! Daarna werd het 1-1 en 
scoorde Aron een doelpunt zodat we weer voor stonden met 1-2. Jullie waren goed bezig met de dingen die 
we voor de wedstrijd hadden besproken. Aron scoorde even later nog een keer zodat het 1-3 stond! Met 
deze stand gingen we de rust in. We bespraken dat we deze wedstrijd gewoon zo door konden spelen en 
misschien nog wat scoren. Ook was het belangrijk om goed in beweging te blijven. Na de rust hadden we 
wat mooie kansen en scoorde Sophie nog een doelpunt, zodat het 1-4 stond. We eindigden de wedstrijd 
met 2-4. Wat leuk dat we deze wedstrijd hebben gewonnen!! Na een paar wedstrijden in de zaal zijn jullie 

als team echt al beter geworden en het is super dat we dan met 2 punten verschil de wedstrijd hebben� 
gewonnen! Anjali, Anne, Aron, Maud en Sophie, supergoed gedaan allemaal! Hopelijk kan Noelle-Sophie 
ook weer snel meedoen.  
 
Groetjes Suzan en Jaline. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Welvreugddag 27 december 2018 

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Op donderdagochtend 27 december wordt er voor jullie weer een Welvreugddag georganiseerd in sporthal de 
Hofstede! ‘s Ochtends is er voor de kinderen uit de E, F en Kangoeroe Klup een activiteit die tot ongeveer 10:30 uur 
zal duren.  
 
Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama, zodat we daarna met z’n allen spelletjes in de 
sporthal kunnen spelen. We vinden het erg leuk als jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen! ☺ Willen jullie 
wel even aan ons laten weten als je niet kunt komen? 
 
In het kort: 
WAT:  Welvreugddag 2018 
WIE:  E, F en Kangoeroe Klup + vriendjes/vriendinnetjes 
WAAR:                Sporthal de Hofstede 
WANNEER:   donderdag 27 december 
HOE LAAT: 8:00 uur tot ong. 10.30 uur 
KLEDING: Pyjama en sportschoenen 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl  
Daphne: 06-11730575 

 
 

 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er geen kangoeroeklup.  
Hele fijne feestdagen en een sportief 2019 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

