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 VAN HET BESTUUR 
 

Vanuit het bestuur 
 
Kantine 
Zelfs in de winter, als we zelf nauwelijks gebruik maken van onze accommodatie aan de Baanderheer, 
wordt er door vrijwilligers aan de kantine ‘gewerkt’. Dit keer in de vorm van het maken van plannen voor een 
(nieuwe) indeling (en inrichting) van de kantine en het terras. Zo is er al eens overleg geweest met een 
aantal belanghebbenden en recentelijk ook met een ander klein clubje, waarin ook het bestuur 
vertegenwoordigd was. Verschillende ideeën zijn besproken en worden nu verder uitgewerkt. De inbreng 
vanuit de ledenvergadering (n.a.v. de laaghangende - fruit - discussies) wordt hierin natuurlijk ook 
meegenomen. Wordt vervolgd… 
 
 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Het NOC-NSF biedt verenigingen gratis VOG's aan, waar we inmiddels 4 jaar dankbaar gebruik van maken 

voor de meeste vrijwilligers binnen ODO. Denk hierbij aan de bestuursleden, alle trainers en coaches, leden 

van de TC met jeugd-gerelateerde taken en de trainersbegeleiders, de AC, de medisch verzorgers en de 

vertrouwenscontactpersonen. We vinden het belangrijk dat we dit bij ODO goed op orde hebben. 

Ieder jaar wordt aan nieuwe vrijwilligers gevraagd om een VOG aan te vragen. De procedure voor het 

aanvragen van een VOG is heel eenvoudig. Via Karin Godthelp ontvang je een mail waarin staat dat we 

een VOG voor je willen gaan aanvragen. Je ontvangt vervolgens een e-mail van Dienst Justis, in deze mail 

staat een link vermeld. Als je deze link volgt, kun je de aanvraag vervolgens zelf aanvullen. De VOG wordt 

per post naar je verzonden en het origineel kun je bij Erik Passchier of bij Karin inleveren. 

Ondanks de eenvoudige werkwijze kost deze procedure onnodig meer tijd en energie, omdat er regelmatig 

niet wordt gereageerd op de mail, waardoor ook de aanvraag verloopt en je gegevens opnieuw moeten 

worden ingevoerd. We willen alle vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen dan ook vragen om 

eerder op het verzoek in te gaan. Zo houden we deze klus ook voor de vrijwilligers enigszins behapbaar. 

Korfbal league 
Als alternatief voor nog een surprise knutselen of gedichtje schrijven, besloot ons enige meidenteam ODO 
D2 als Sinterklaasuitje een wedstrijd in de korfbal league (de hoogste competitie van Nederland) te 
bezoeken en wel op zaterdagavond 22 december. Als voorbereiding werden er ’s middags al leuke 
spelletjes bij een van de meiden thuis gespeeld. Daarna lekker patat en ijs gegeten en vervolgens op naar 
Fortuna in Delft, met een paar niet minder enthousiaste ouders ;o)  
Daar waren de meiden niet zomaar toeschouwers… Ze mochten namelijk mee oplopen met de 
tegenstander van die avond: Deetos/Snel uit Dordrecht. Dat gebeurt je niet elke week, mogen oplopen 
aan de hand van een aantal van de beste spelers van Nederland, in een overvolle, donkere, sfeervolle hal 
met keiharde muziek. De namen van onze meiden schalden door de luidsprekers, samen met de namen 
van de Deetos spelers. Daarna mochten we op gereserveerde plekken op de tribune zitten om de wedstrijd 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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te aanschouwen. Helaas was het geen goede, maar wel spannende wedstrijd. Uiteindelijk won favoriet 
Fortuna maar met 1 puntje verschil (20-19). Gelukkig maar, anders waren ze vast niet in de stemming om 
ook nog eens met de meiden op de foto te gaan. We hadden dit alles te danken aan Thomas, een van de 
sterspelers van Fortuna. Super leuk dat Fortuna dit mogelijk maakt voor jeugdteams uit de regio. 
Bovendien erg belangrijk om zo onze sport breed te promoten. Het maakt tenslotte best indruk als je de 
beste spelers van de Nederlandse competitie van zo dichtbij mag aanschouwen! Ga gerust zelf ook eens 
kijken naar een korfbal league wedstrijd in de buurt, of volg er eens een via de live stream via www.korfbal-
kijken.nl of www.korfbal.nl/korfballeague. Een aanrader! 
Barbara Hanemaaijer (accommodatie@odomaasland.nl) 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.korfbal-kijken.nl/
http://www.korfbal-kijken.nl/
http://www.korfbal.nl/korfballeague
mailto:accommodatie@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !  

 

20 januari Bas van Buuren 

21 januari Loraine Ammerlaan 

22 januari Amber Verboon 

 
Feline Verbarendse 

23 januari Willem van Vliet 

 
Lennart Moerman 

26 januari Gijs Vos 

 
Pepijn Vincent 

 
Duncan Strootman 

 

UITSLAGEN 
ODO B2 - KCC/SO natural B3 10-1 

Korbis 1 - ODO 1 17-17 

Korbis 2 - ODO 2 15-9 

Excelsior (D) 4 - ODO 3 10-21 

ODO 4 - Valto 5 20-17 

Meervogels/Física 6 - ODO 5 17-16 

ONDO (G) A2 - ODO A1 12-6 

ODO A2 - Excelsior (D) A2 8-14 

Avanti/Flexcom B2 - ODO B1 10-11 

ODO B2 - Achilles (Hg) B2 8-1 

GKV (H) C1 - ODO C1 2-8 

ODO C2 - Eureka C1 1-8 

ODO D1 - Avanti/Flexcom D2 8-5 

ODO D2 - DES (D) D1 2-12 

ODO E1 - Excelsior (D) E1 11-10 

Avanti/Flexcom E3 - ODO E3 2-8 

Refleks E4 - ODO E4 6-8 

ODO E5 - Weidevogels E4 1-5 

ODO F1 - Fortuna/Delta 
Logistiek F1 

10-8 

ODO F4 - Avanti/Flexcom F3 0-4 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 

En we gaan weer verder! 
 
Helaas begon 2019 niet voor alle teams als gehoopt: 1 verspeelde (mijns inziens) een voorsprong en 
speelde gelijk, 2 verloor ook en moet nu echt punten gaan pakken, 5 verloor van de achtervolger en heet de 
koppositie nu over moeten dragen en A1 is nog steeds op jacht naar de eerst punten. Maar  deze 
tegenstanders moeten ook allemaal nog een keer naar De Hofstede komen en dan moeten we de punten 
gewoon in Maasland houden!  
 
Komende zaterdag een vol thuisprogramma, kom dus allemaal naar De Hofstede om de ODO-teams aan te 
moedigen!! 
 
Groetjes, Helen (06-24912423)senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 januari 

  

21504 ODO 1 - DVS 69 1 Aanvang 18:00 

Coach Rob B Aanwezig 17:00 

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

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 

  

23585 ODO 2 - DVS 69 2 Aanvang 16:45 

Coach Lennart L Aanwezig 15:45 

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

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

Afwezig Kim B 

  

24692 ODO 3 - Achilles (Hg) 5 Aanvang 15:30 

Heren 
Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim 
P 

Aanwezig 14:30 

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

Reserves Laura Z 

Afwezig Xavienne 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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46653 Excelsior (D) 7 - ODO 5 Aanvang 12:10 

Coach Bram V Vertrek 11:05 

Heren Bram L, Jeroen, Koen, Nathan, Wouter L Chauffeurs 
Suzan , Emma S, Maud 
R 

Dames Emma S, Maud R, Suzan , Vera De Buitenhof 

Reserves Margot W Duke Ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

Afwezig Bart V, Emy 

  

28885 ODO A1 - Nikantes A1 Aanvang 14:15 

Coach Rick, Erna Aanwezig 13:15 

Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Marieke 

Reserves Cas, Liza, Sam Z, Sam B 

Afwezig Jaline 

  

44297 RWA A2 - ODO A2 Aanvang 16:15 

Coach Jacco Vertrek 15:05 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex Chauffeurs Gijs, Lex, Tjerk D 

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

Afwezig Femke, Tjerk D Stationsstraat 1-A, 3161 GH Rhoon 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

 

Wedstrijdverslagen 
 

Korbis 1 - ODO 1 (17-17) Rugby voor gevorderden: tijd voor de VAR? 

(video zie onderaan) 
 Na het wat aparte stukje van vorige week, hierbij een iets wat uitgebreider verslag. Deze week stond Korbis 
op het programma. Met 4 punten uit 5 wedstrijden werd het tijd voor ODO om te winnen zodat we niet naar 
onder hoeven te gaan kijken. Van tevoren had Rob ons gewaarschuwd over Korbis: een prima ploeg, maar 
als ze het korfballend niet konden winnen was deze ploeg niet bang om middels overtredingen en agressie 
de tegenstander uit de wedstrijd te halen. We waren gewaarschuwd!  
Er werd scherp begonnen en gedurende de hele eerste helft ging de stand gelijk op. Er waren momenten 
waarop de stand uitgebreid kon worden, maar Korbis vond keer na keer de aansluiting. Vlak voor rust 
begon datgene waar Rob ons voor had gewaarschuwd en maakte een heer van Korbis een bewuste 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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overtreding op Mark (zie video). Helaas had de scheidsrechter geen ogen in zijn achterhoofd en kon zo de 
overtreding ook niet bestraffen. Vandaar ook de vraag, tijd voor de VAR bij korfbal? 
Korfbal is een gecontroleerde contactsport. Dit betekent dat gedurende het spel contacten tussen spelers 
van beide ploegen zijn toegestaan maar dat de scheidsrechter moet fluiten wanneer het contact tussen 
spelers ertoe leidt dat een speler uit dit contact voordeel behaalt. In dat geval dient hij de desbetreffende 
speler te bestraffen in overeenstemming met de regel die is overtreden. Uiteraard dient hij in gevallen van 
ongecontroleerd/bewust contact de desbetreffende speler te bestraffen volgens de regel die is overtreden. 
 
Overigens werden we door deze overtreding wel op scherp gezet en kwamen we voor rust op voorsprong: 
10-12. We kwamen scherp de kleedkamer uit, en met nog een kwartier op de klok stond het 13-17 voor 
ODO. Het spel werd steeds agressiever vanuit de kant van Korbis en met overtreding na overtreding 
werden we uit ons spel gehaald. Voor ons de taak om te proberen de wedstrijd uit te spelen. Vanuit de 
wedstrijdleiding werd niet gefloten voor fysiek contact (ellebogen, knietjes, hand op de bal, armen 
vastpakken, etc. alles was toegestaan), waardoor we niet meer normaal de bal konden rondspelen.  
 
Korbis had dit snel door en raakte hierdoor gemotiveerd. Ze voelde dat er nog wat te halen viel. Met nog 6 
minuten op de klok kwam Korbis terug op 2 doelpunten verschil (15-17). ODO probeerde deze minuten uit 
te spelen. Dit lukte echter niet en Korbis maakte 3 minuten voor tijd gelijk: 17-17. Over deze 3 minuten kan 
ik een hoop zeggen, maar 1 ding is zeker korfbal was het niet. Het leek alsof de regel fysiek contact uit het 
boekje was gescheurd en alles was toegestaan.  
Met kansen op het winnende doelpunt aan beide kanten floot de scheids snel af en bleven we zitten met 
een wat gemengd gevoel. Direct na het eindsignaal werd Rob nog gevloerd door Korbis (overigens weer 
buiten het zicht van de scheidsrechter) waardoor je wel kunt stellen dat er niet echt sprake was van een 
gastvrije/eerlijke tegenstander.  
Hoewel het publiek vorige week teleurgesteld vertrok, was het goed om te zien dat er toch deze week 
genoeg publiek was meegereisd. Zelf zoveel dat je wel kunt zeggen dat er meer ODO-publiek aanwezig 
was dan publiek van Korbis, al kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Publiek bedankt voor de steun tot 
volgende week! Jenny  https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/01/0000012673_korbis1-
odo1.mp4?_=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/01/0000012673_korbis1-odo1.mp4?_=2
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/01/0000012673_korbis1-odo1.mp4?_=2
http://www.biesheuvelsport.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstijdsecretaris 
 
Deze week heb ik geen wedstrijden kunnen zien wegens een weekendje weg. 

Komende week een rustig programma, C2 en  D2 zijn deze week vrij. 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc. en 
deze telefonisch!! 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 26 januari 
  
29895 ODO B1 - ALO B1    Aanvang 13:10 
Coach Frits Van M     Aanwezig 12:10 
Heren:Cas, Jordi, Sam B, Twan R   Scheidsrechter Kees P 
Dames:Fenne, Liza, Marit, Sam Z 
Reserves:Iris P, Toine W 
  
42546 ALO B2 - ODO B2    Aanvang 15:00 
Coach Willem V, Wouter G    Vertrek 13:45 
Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M   Chauffeurs Britt, Anouk H, Ivo 
Dames Anouk H, Brigit, Britt, Karlijn, Milou P, Roos H 
Ockenburgh, Wijndaelerweg 25, Den Haag 
Let op: reserveshirts nodig 
  
39973 ODO C1 - HKV/Ons Eibernest C1  Aanvang 12:00 
Coach Martijn V, Nathan    Aanwezig 11:15 
Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S  Scheidsrechter Tim P 
Dames Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris de B, Madeleine, Nina V 
  
34695 Avanti/Flexcom D2 - ODO D1  Aanvang 13:15 
Coach Nikki H, Lennart M    Vertrek 12:15 
Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Dana E, Tim D, Demi B 
Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Emerald 
Florijnstraat 1, 2645HH Delfgauw 
 
 
 
 

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

ODO B1 - Dubbel Zes B1 (10-4) 

Deze week moesten we tegen Dubbel zes. We kenden ze al van het veld waar we 2 keer van ze hadden 
gewonnen, maar toch kregen we het lastig! De eerste helft hadden we vooral moeite met het aanvallen en 
hadden we het verdedigend goed onder controle. Halverwege de tweede helft ging het veel beter en gingen 
we scoren uiteindelijk hebben we 10-4 gewonnen! Groeten ODO B1 

Avanti/Flexcom B2 - ODO B1 (10-11)Hallo allemaal, vandaag moesten we tegen avanti. Avanti stond 2e, 
dus we moesten winnen. Liza was er niet, dus brigit speelde voor haar. Het begin van de wedstrijd was heel 
slecht. We stonden al snel 4-0 achter. Niemand was fel en we gingen niet voor de bal. Het werd 8-2 en we 
gingen de rust in met 8-4. De laatste 5 minuten van de eerste helft ging wel beter, maar nog niet hoe frits 
het verwacht had. We gingen de 2e helft in. We deden beter ons best en scoorde meer doelpunten. Het 
stond uiteinelijk 10-10 en het was heel spannend. Gelukkig scoorde we in de laatste 7 minuten de 11-10. 
Na wat tijdrekken is het 11-10 gebleven en hebben we dus gewonnen. Iedereen was erg blij! Tot volgende 
week! Fenne 

ODO D2 - DES D1 (2-12)Hoi meiden, De pen was doorgegeven aan Birke, niet wetende dat zij niet kon 
spelen vanwege een feestje. Iedere week een wedstrijdverslagje valt toch wel in de smaak, dus mag de 
invalcoach nog even een extra beurt ;-) We hebben nu 2 wedstrijden achter elkaar tegen een D1 gespeeld. 
Beide wedstrijden werd in uitslag ruim verloren, maar qua spel vind ik het 2 dikke overwinningen waard! De 
eerste wedstrijd van 2019 was nog erg slapjes met z'n allen, maar wat jullie nu al 2 weken hebben laten 
zien, is erg gaaf! Hoe jullie er ondanks de goede tegenstanders alles aan doen om het ze echt moeilijk te 
maken, is super. Het durven verdedigen met zicht op bal lukt per week al steeds weer een stukje beter. 
Hoeveel ballen zijn er gisteren tegen Des wel niet onderschept op die manier! Top! Zo verdedigen is wel 
een extra uitdaging en lastig om geen doelpunten tegen te krijgen, maar als jullie dit samen onder de knie 
krijgen, gaan jullie er nog veel lol aan beleven. Het aanvalsspel ging bij vlagen ook al heel leuk. Er werden 

al weer wat meer kansen gecre�erd dan de vorige wedstrijd. Als jullie het spelen op de doorloopbal �n de 
diepteballen een beetje kunnen gaan afwisselen, wordt het voor de tegenstanders steeds lastiger om jullie 
te verdedigen. Fijn om te zien dat de extra training van Rob over de gooitechniek er tegen Des een stuk 
beter uit zag dan de laatste wedstrijden. Technisch goed kunnen gooien is zo belangrijk. De tweede helft 
werden het helaas weer iets teveel slappe boogballetjes, maar dat kunnen we de volgende wedstrijd weer 
gaan verbeteren. Hoe leuk was het ook dat jullie pas bij Fortuna 1 team vd week mochten zijn en dat 

gisteren ��n van die spelers, Thomas, bij jullie terug kwam kijken! Leuk dat jullie zo je eigen fan aan de 
kant hadden zitten. Volgende keer kunnen we wel weer bij hem gaan kijken, als jullie dat leuk vinden. 
Naomi had vorige wedstrijd de pen al doorgegeven aan Birke, dus volgende wedstrijd is zijn gewoon aan de 
beurt om een stukje te schrijven. Meiden, de coach en invalcoach zijn trots op jullie. Hou dit zo vol! Laat je 
niet teveel kisten door de goede tegenstanders. Die overwinningen komen vanzelf wel weer tegen 

gelijkwaardige tegenstanders. 

 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
As zaterdag spelen niet alle teams sommige kinderen staan bij een ander team om in te vallen. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  
Claudia vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 januari 

  

33172 Excelsior (D) E3 - ODO E2 Aanvang 09:00 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 08:05 

Heren Frodo, Tijn Chauffeurs Tijn, Minke 

Dames Juliette, Minke, Romae De Buitenhof 

 
Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

29688 ODO E3 - Weidevogels E2 Aanvang 11:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:30 

Heren Jordy, Tim B Scheidsrechter Daniëlle 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende 

  

32133 LYNX E2 - ODO E5 Aanvang 13:00 

Coach Ronald Vertrek 12:10 

Dames Donna, Eva V, Ilse K, Robin, Sanne H Chauffeurs Robin, Sanne H 

 
Sporthal Leidschenveen 

 
Vaz Diazdreef, 2492JL Den Haag 

  

27117 KCR F1 - ODO F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Vertrek 09:10 

Heren Benjamin, Thijmen Chauffeurs Thijmen, Lieke 

Dames Emma B, Feline De Wissel 

Afwezig Lieke Kastanjelaan 38, 2982 CM Ridderkerk, Ridderkerk 

mailto:Pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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27180 ODO F2 - Korbis F2 Aanvang 11:00 

Coach Jenny, Laura P Aanwezig 10:30 

Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Iris G 

Dames Ilse van de K, Jasmijne, Sofie 

  

28487 ODO F3 - KVS/Maritiem F4 Aanvang 10:00 

Coach Jaline, Suzan Aanwezig 09:30 

Heren Aron S Scheidsrechter Iris G 

Dames Anjali, Anne, Maud G, Noelle-Sophie, Sophie 

  

28499 ODO F4 - ZKV (Zu) F1 Aanvang 10:00 

Coach Barbara S Aanwezig 09:40 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Nicolette 

Dames Fleur G, Frederique, Iris B, Roos K 

  

 
 

Wedstrijdverslagen 
 

ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 (10-8) 

Zaterdag kwam Fortuna F1 op bezoek. Tegen Fortuna F1 zijn altijd spannende en leuke wedstrijden. Ook 
afgelopen zaterdag weer. Vorige week tegen Valto wilde het niet zo goed lukken met gooien en vrijlopen. 
Daar hebben we afgelopen week weer op getraind. Voor de wedstrijd ook goed afgesproken: op tijd, en aan 
de buitenkanten gooien. Beter een keer fout gooien dan de bal te lang vasthouden! Knap dat F1 dit het 
grootste deel van de wedstrijden goed heeft gedaan. Emma en Benjamin waren goed aan het uitstappen en 
ook gewoon met links gooien als dat moest! Lieke pakte het goed op en ging beter aan de buitenkanten 
gooien, knap hoor! Feline deed op commando overpakken en met rechts gooien (Feline is links!), goed 
gedaan! Met Thijmen hadden we afgesproken dat hij vooral moest opletten dat hij zijn tegenstander aan de 
binnenkant zou verdedigen (dus tussen de korf en de tegenstander staan). Ondanks dat Thijmen een aantal 
keer sprintjes moest trekken om aan de goed kant te staan, lukt het dit vaak wel! Super gedaan, Thijmen! In 
tegenstelling tot vorige week, wilden de doelpunten nu wel vallen! Iedereen heeft gescoord en Benjamin 
was op schot, met 4 goals! groetjes Anouk en Jakomijn 
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10 uur tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes, 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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