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VAN HET BESTUUR 
 
 
 
Al weer het laatste voorwoord van de eerste maand van het nieuwe jaar.  
 
2019, een jaar dat begon met roemruchte wedstrijden, trieste (het overlijden van de heren Senf en 
Moerman) en gelukkig ook positieve berichten (verlenging contract Rob Berreboom, eerste winst nieuwe 
jaar ODO 1) en natuurlijk; goede voornemens.  
 
Voor alle teams geldt waarschijnlijk dat ze het voornemen hebben (nog) vaker te winnen, voor ouders, 
spelers, buren en vrienden hopelijk om op donderdagavond lekker mee te doen met de ODO bootcamp.  
 
En ik heb, als recent officieel benoemd bestuurslid Communicatie en PR, het voornemen om ODO in 2019 
zo vaak als mogelijk in een positief daglicht te zetten.  
In de eerste bestuursvergadering van 2019 heb ik al een plannetje gepresenteerd waar ik op basis van mijn 
observaties en een kleine survey een aantal aandachtspunten heb benoemd. Daar praten we ook volgende 
vergadering nog over door, maar een ding is duidelijk, daarvoor heb ik helpende handjes nodig! 
 
Vloggers, bloggers, filmers, fotografen IEDEREEN die het leuk vindt om foto’s, filmpjes, boomerangs, 
posters, interviews of wedstrijdverslagjes te maken. Ben je handig met je telefoon, kan je video editten of 
vormgeven? Let us know!   
 
Rest mij alleen nog om jullie een goede week, vol leuke trainingen en succesvolle wedstrijden te wensen. 
ODO 1 jullie heel veel succes met de thuisderby tegen ONDO zaterdag, de E2 en E4 komen als team van 
de week in ieder geval heel hard aanmoedigen! 
 
Groeten,  
Daniëlle Nicolaas-Kammeron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Praatpaal jaargang 27 3 27-01-2019 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

                          JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst namens ODO !! 
 
31 januari Thea Vlottes 
1 februari Nicolette Vermeer  

Tim Doelman 
5 februari Dominique van Buuren 

                            UITSLAGEN 
 
ODO 1 - DVS 69 1 22-18 
ODO 2 - DVS 69 2 8-11 
ODO 3 - Achilles (Hg) 5 20-18 
Excelsior (D) 7 - ODO 5 14-10 
ODO A1 - Nikantes A1 13-8 
RWA A2 - ODO A2 15-6 
ALO B2 - ODO B2 4-10 
ODO C1 - HKV/Ons Eibernest 
C1 

5-8 

Avanti/Flexcom D2 - ODO D1 2-14 
Excelsior (D) E3 - ODO E2 4-17 
ODO E3 - Weidevogels E2 14-8 
LYNX E2 - ODO E5 3-9 
KCR F1 - ODO F1 2-17 
ODO F2 - Korbis F2 10-16 
ODO F3 - KVS/Maritiem F4 7-6 
ODO F4 - ZKV (Zu) F1 5-5 
 
 
 
 
 
 
 



 Praatpaal jaargang 27 4 27-01-2019 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Tussenstand 
De meeste teams hebben nu alle tegenstanders een keer gehad, vanaf nu volgen de “returns”. 
1 deed afgelopen zaterdag goede zaken door te winnen en heeft zo goed afstand genomen van de 
onderste plekken en kan zelfs al wat meer naar boven kijken 
2 verloor helaas en staat nu samen met de tegenstander van komende zaterdag onderaan, dat wordt dus 
een belangrijke wedstrijd  
3 speelde zaterdag een spannende pot (tegen de nummer laatst van de poule zie ik net), die ze winnend 
afsloten en staan nu op een mooie 2e plek 
4 was vrij en moeten vanaf nu  toch wel wat punten gaan pakken om uit de onderste regionen van hun 
poule te komen 
5 draaide tot vorige week knap mee in de strijd om de 1e plek, helaas werd vorige week en gisteren verloren 
van de medekoplopers, waardoor ze nu op de 3e plek staan 
A1 moest tegen mede-rode lantaarn drager Nikantes, zij pakten in deze belangrijke wedstrijd hun eerste 
punten van het zaalseizoen! 
A2 is een erg jonge ploeg en heeft het moeilijk in de zaal en staan nu onderaan, maar zolang het plezier er 
maar blijft is dat geen probleem! 
 
Net als afgelopen zaterdag is er komende zaterdag weer een vol thuisprogramma.  
Kan je niet? Laat het me z.s.m. weten! 
Helen (06-24912423) of  senioren@odomaasland.nl 
Wedstrijdprogramma zaterdag 2 februari  
  
21507 ODO 1 - ONDO (G) 1 Aanvang 19:00 
Coach Rob B Aanwezig 18:00 
Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G 
Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H 
  
23600 ODO 2 - ONDO (G) 2 Aanvang 17:40 
Coach Lennart L Aanwezig 16:40 
Heren Jannes , Martijn M, Rick, Twan M 
Dames Daphne W, Iris G, Isa , Kim B 
Reserves Bart M, Daphne K, Marije  
Afwezig Martijn V, Ilse A, Noor B, Aron Z 
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24715 ODO 3 - ONDO (G) 3 Aanvang 16:25 
Heren Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Tim P Aanwezig 15:25 
Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Scheidsrechter Marc 
Reserves Daniëlle  
Afwezig Thijs R, Xavienne 
  
26482 Excelsior (D) 6 - ODO 4 Aanvang 12:15 
Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Vertrek 11:10 
Dames Barbara H, Jakomijn, Marjanneke , Marlize Chauffeurs Marlize, Olaf, Pien M 
Reserves Emma S, Maud R  De Buitenhof 

Afwezig Pien M Duke ellingtonstraat 2 2625 GB 
Delft 

  
28897 ODO A1 - Excelsior (D) A1  Aanvang 15:10 
Coach Rick, Erna Aanwezig 14:10 
Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H 
Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 
  
Wedstrijdverslagen 
ODO 1 - DVS 69 1 (22-18)Beste lezers, Vorige week in de wedstrijd tegen Korbis kunnen we zeggen dat we 
zeker een punt zijn verloren. We konden de wedstrijd naar ons toe trekken, maar kregen dit niet voor elkaar 
waardoor het in een gelijk spel eindigde. Om los te komen van de onderste teams moeten we alles op alles 
zetten in de komende wedstrijden, te beginnen met DVS. Zij stonden 1 plek onder ons met maar 2 punten 
(3 punten verschil met ons). Maar als je ziet dat wij maar 5 punten uit 6 wedstrijden hebben gehaald kun je 
concluderen dat dat echt te weinig is. We zouden met de bovensten mee kunnen draaien en dat is ook waar 
we naar moeten blijven streven. De wedstrijd tegen DVS was een mooie kans om de hoop niet te laten 
varen en de punten in Maasland te houden. We mochten namelijk lekker in onze eigen hal spelen, dus dat 
was al een voordeel. Iedereen was gebrand om te winnen. Voor de wedstrijd wees Rob ons er nog eens op 
hoe belangrijk het was om de punten te pakken. Het doel was om boven de 20 doelpunten uit te komen. Het 
hoefde geen mooi korfbal te zijn, zolang we maar zouden winnen. Verdedigend kregen we de opdracht om 
clean te verdedigen, wat betekent dat we geen onnodige fouten en overtredingen moesten maken. Blijven 
aansluiten bij onze tegenstanders en opletten voor hun truc balletjes was van groot belang. Ondanks dat wij 
de score konden openen door een korte kans van Diana was het begin erg moeizaam. We hadden moeite 
elkaar te vinden, moesten het tempo meer opvoeren en opletten dat we de schoten niet van te ver pakten. 
Na de voorsprong kwamen we hierdoor snel op een 1-3 achterstand. Dit was overigens de enige 
achterstand van de wedstrijd, want nadat we snel terug kwamen naar een 4-3 voorsprong hebben we het 
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niet meer weggegeven. Het ging gelijk op en de doelpunten vielen over en weer. We kwamen regelmatig op 
een 2 doelpunten verschil voor, maar DVS bleef ons volgen waardoor we het niet wisten uit te breiden naar 
3 verschil. We moesten door gaan en hebben het netjes uitgespeeld tot de rust. De rust gingen we in met 
een 10-8 voorsprong. Met een voorsprong de rust in gaan hebben we vaker mee gemaakt, de uitdaging nu 
was om dit door te zetten in de tweede helft en in ieder geval dat eerste doelpunt te pakken. Waar we in de 
eerste helft bleven hangen op een 2 doelpunten verschil voorsprong hadden we nu de smaak meer te 
pakken. We konden elkaar beter vinden en speelden de juiste mensen uit. We waren zeker beter dan de 
eerste helft, maar DVS bleef ons achterna zitten tot de 12-12 stand. Vanaf hier kwamen wij in een flow 
waardoor de doelpunten makkelijker aan onze kant begonnen te zitten en bij DVS de aanvallen steeds 
vaker na 1 schot afliepen. We bouwden uit naar een 15-12 tussenstand door Willem en Lennart. DVS 
voelde de bui al hangen en had steeds meer moeite om ons bij te houden, waardoor er andere trucjes uit de 
kast werden getrokken. De frustratie werd groter en het spel werd fysieker. Tegen deze trucjes hadden wij 
Isa als helpende hand in de verdediging, wat ze erg goed heeft gedaan! DVS kwamen nog terug tot een 16-
14 en een 17-15 tussenstand. Maar hierna hebben wij het niet meer weggegeven. We vonden elkaar beter 
en er werd meer en slimmer bewogen. Bijna een kwartier lang heeft DVS de korf niet meer weten te vinden. 
Ze waren te veel gefocust op andere zaken, waar 2 gele kaarten en een rode kaart uit voort kwamen door 
een onnozele actie. Gelukkig lieten wij ons niet kennen, maakten we onze kansjes af en hebben de 
wedstrijd naar ons toe getrokken, waardoor er 4 minuten voor tijd een 22-15 voorsprong op het scorebord 
stond. Het voor elkaar spelen was duidelijk beter geworden, waardoor er over meerdere schijven gescoord 
werd. Er werd door DVS nog een paar keer gescoord, maar dat maakte al niet meer uit. De buit was binnen 
en ons doel was bereikt! We hebben geknokt met zijn allen en laten zien dat ook wij (in tegenstelling tot 
voorgaande wedstrijden) de voorsprong wel kunnen behouden en dit kunnen uitbreiden tot een overwinning. 
Onze eerste overwinning van 2019 en wat voelt deze lekker zeg. We hadden het echt nodig en dit was zeer 
verdiend. We hebben onszelf en de Hofstede alvast lekker kunnen opwarmen voor de wedstrijd volgende 
week tegen ONDO. ONDO staat op de eerste plek in de poule, wat voor ons nogal een verassing is gezien 
onze 8-16 overwinning op ONDO tijdens de eerste zaal-competitiewedstrijd. Maar dit maakt ons alleen 
maar meer gemotiveerd om ook deze keer ONDO met lege handen te laten zitten. Dus kom zeker kijken! 
Jullie support geeft ons extra kracht tijdens de wedstrijd en we willen jullie daar graag nog een keer voor 
belonen. 2 februari om 19:00 thuis in de Hofstede. Hopelijk tot dan! Liefs, Cynthia 

RWA A2 - ODO A2 15-6 Als invalcoach mocht ik mee naar Rhoon, met onder meer de donuts van Gijs (die 
was jarig, nog van harte met je 15e!) op de achterbank. Voor de wedstrijd diverse punten besproken waar 
jullie op moesten letten. Ons op zich prima spel werd 'enigszins' gehinderd door rake afstandsschoten van 
RWA, waardoor al snel een groot gat ontstond (6-2). Helaas misten we bij die stand een strafworp en 
daarna wist RWA ook weer de korf te vinden van grote afstand. De enige manier om dat te bestrijden is 
echt vanaf de lijn al verdedigen en daar hebben jullie het team eenvoudigweg niet voor. jullie spel ging 
daarna redelijk door, met Nina die inviel voor Dustin. Het gemopper op de scheidsrechter zorgde helaas ook 
dat ons eigen spel er onder leed, het kwam de concentratie en het spelplezier voor jezelf en de rest van het 
team zeker niet ten goede. Met een ruime nederlaag werd door de zoete donut heen gebeten en reden we 
stilletjes terug naar Maasland. Jammer A2, er komen hopelijk weer betere wedstrijden! 

 Rob van der Hak 
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Zaterdag wisten zowel de B2 en de D1 met ruime cijfers te winnen. C1 verloor helaas in eigen huis en wist 
de punten niet thuis te houden. De wedstrijd van B1 ging helaas niet door. Deze wedstrijd is verzet naar 14-
2. Aanstaande zaterdag is de B2 vrij  de andere teams kunnen aan de bak. Zie jullie in de sporthal. 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
Wedst rijdprogramma zaterdag 2 februari  
  
29869 ODO B1 - VEO B1 Aanvang 14:05  
Coach Frits Van M Aanwezig 13:05 
Heren Cas, Jordi, Sam B, Twan R Scheidsrechter Erik 
Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z 
Reserves Britt, Stef  
  
39519 ODO C1 - Fortuna/Delta Logistiek 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 
  
38168 Vitesse (Ba) C3 - ODO C2 Aanvang 11:10  
Coach Isa , Daphne W Vertrek 10:10 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs Florine, Tess van de 
B, Maarten, Amberly 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Dierensteinweg 6b 2991 xj 
barendrecht 
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35014 Phoenix D1 - ODO D1 Aanvang 12:00  
Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 10:55 

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

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Oosterpoort  
 Zanzibarplein 21, Zoetermeer 
 Let op: reserveshirts nodig  
  
35041 ODO D2 - ONDO (G) D2 Aanvang 12:00  
Coach Celine, Simon Aanwezig 11:30 

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

Scheidsrechter Mark Z 

  
 
 

PUPILLEN E &  F 
 
De meeste teams hebben gewonnen of gelijk gespeeld alleen de F2 heeft helaas verloren. 
As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 2 februari  
  
29871 ODO E1 - Avanti/Flexcom E1  Aanvang 11:00 
Coach Diana, Martijn M Aanwezig 10:30 
Heren Duncan, Noah Scheidsrechter Cynthia 
Dames Lotte, Pien G, Tess B 
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33511 Phoenix E2 - ODO E2 Aanvang 10:00 
Coach Rob H, Sam Z Vertrek 08:55 
Heren Frodo, Tijn Chauffeurs Frodo, Romae 
Dames Juliette, Minke, Romae Oosterpoort 
 Zanzibarplein 21, Zoetermeer 
 Let op: reserveshirts nodig  
  
32304 ODO E4 - KVS/Maritiem E4  Aanvang 11:00 
Coach Gysa, Marieke Aanwezig 10:30 
Heren Brent, Sven N Scheidsrechter Emy 
Dames Eva V, Fleur B, Merel 
  
28852 ODO F1 - RWA F1 Aanvang 10:00 
Coach Jakomijn, Anouk H Aanwezig 09:30 
Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Jim 
Dames Emma B, Feline, Lieke 
  
28080 KOAG F1 - ODO F2 Aanvang 11:10 
Coach Jenny, Laura P Vertrek 10:20 
Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Ilse van de K, Sofie 
Dames Ilse van de K, Jasmijne, Sofie Krimpenerwaard College 
 Groene Wetering 2, 2922 CX Krimpen aan den IJssel 
  
28076 ODO F3 - Maassluis F3  Aanvang 10:00 
Coach Jaline, Suzan Aanwezig 09:30 
Heren Aron S Scheidsrechter Femke 
Dames Anjali, Anne, Maud G, Noelle-Sophie, Sophie 
  
28836 ODO F4 - Nieuwerkerk F8  Aanvang 10:00 
Coach Barbara S Aanwezig 09:40 
Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Jelle 
Dames Fleur G, Frederique, Iris B, Roos K 
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Wedstrijdverslagen 

Excelsior (D) E3 - ODO E2 (4-17)  

Vandaag zonder Juliette en Minke, en met invallers Fleur en Lotte. Tegen Excelsior, toch de nummer 3 uit 
de poule, hadden we ook geoefend en leek toen aardig gelijkwaardig. In het begin van de wedstrijd 
moesten we duidelijk nog even wennen, maar daarna gingen we al snel helemaal 'los'. Het was mooi om te 
zien hoe jullie de hele wedstrijd door hard knokten voor elke bal en centimeter. Heel veel ballen werden 
terugveroverd door goed druk te zetten. En wat een mooie kansen werd er gecreëerd en ook benut! Het 
samenspel was vele malen beter dan de afgelopen wedstrijden! Uiteindelijk werd het 4-17, een duidelijke 
overwinning. Met een grote pluim voor Fleur, die in deze wedstrijd liet zien wat ze op de trainingen al langer 
doet! Tot dinsdag, Sam en Rob  

KCR F1 - ODO F1 (2-17) 

Hallo, hier een verslagje van de invalcoach. Een wedstrijd tegen KCR de hekkensluiter in de poule. Een 
wedstrijd waarin we het helaas zonder Jakomijn en Lieke moesten doen en waar op voorhand gedacht gaat 
worden, "zo dat gaan we wel winnen". En ja hoor in de auto op weg naar Ridderkerk, de vragen "waar staan 
hun in de stand?" en "oooh dat gaan we wel winnen". En dan geef je als antwoord, je moet er nog wel eerst 
voor spelen en winnen doe je alleen met goed samenspel. Voor de wedstrijd even de punten van Jakomijn 
nog doorgenomen. Iedereen kon vertellen wat hij/zij op moet letten tijdens de wedstrijd. Ballen via de zijkant 
naar voren brengen en met de goede hand, bij de tegenstander blijven. En daar gingen we na het eerste 
fluitsignaal. De wedstrijd kwam wat moeilijk op gang doordat er van beide kanten goed verdedigd werd. 
Toen de eerste 10 min voorbij waren met een stand van 1-3, ging het ineens lopen als een trein. Door goed 
in elkaars handen te gooien en de rust bewaren met gooien, kwamen behoorlijk wat kansen voor iedereen. 
De ene bal na de andere bal ging via korte aanvallen erin. Ook afstanschoten gingen erin Emma en 
Thijmen die dit beide met suc6 deden, terwijl je als coach dan beter de mond dicht kan houden om een bal 
wat langer vast te houden. Heel goed gedaan!! en sorry Emma en Thijmen de coach zat fout. Snelle 
Benjamin zoals iedere week weer overal tussen zit met zijn lange armen om ballen te onderscheppen en 
heel goed de rust bewaarde om te schieten. En Feline alle korte kansen aan de korf iedere keer weer door 
op de goede plek te staan er weer in gooit. Tot het einde hebben jullie heel goed naar elkaar gekeken en 
met elkaar gespeeld. Een eindstand die er zeker mag wezen 2-17 en allemaal gescoord weer. En dan 
hebben we OOK nog onze coach Anouk de spelers zijn onwijs dol op je, lekker je aanwijzingen blijven 
geven en plezier hebben met het coachen. Wederom hebben we weer een team gezien wat met heel veel 
plezier en met ieder verschillende kwaliteiten die goed samenkomen. Elkaar een punt laten scoren of 
schieten op de korf staat hoog in het vaandel , iets om trots op te zijn. Volgende week mogen jullie het thuis 
tegen RWA weer gaan laten zien en met Jakomijn en Lieke er weer bij. Ondanks de winst is het een gemis 
als het team niet compleet is. Ik heb van jullie weer onwijs genoten, dit keer vanaf de zijlijn en de volgende 
wedstrijden weer vanaf de tribune. Groetjes Remco  
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ODO F2 - Korbis F2 (10-16)  

Afgelopen zaterdag moesten we tegen Korbis F2 uit Waddinxveen. Voor de wedstrijd hield Jenny een 
praatje en vertelde ze waar we goed op moesten letten. We moesten goed kijken naar de bal, goed in de 
handen gooien, uitstappen, niet van te ver schieten. Dit werd heel moeilijk gemaakt door Korbis. Maar we 
lieten ons niet zomaar aan de kant zetten en we onderschepten de bal vaak, waardoor we weer veel 
kansen kregen om te scoren. Het verdedigen was wat lastiger, Korbis kon goed overgooien waardoor ze 
veel kansen hadden om te schieten. Tijdens het praatje in de rust zei Jenny dat we nog beter moesten 
zorgen dat we goed in de handen gooien. Ook moesten we het "nepgooien" weer proberen, omdat de 
tegenstanders er elke keer voorbij vlogen. Het nepgooien werkte! De tegenstander vloog er voorbij 
waardoor wij naar de korf konden rennen, de bal konden krijgen en schieten! Aan het einde van de 
wedstrijd konden we wel zien dat het steeds moeilijker werd. Maar we hebben toch in totaal wel 10 
doelpunten gemaakt! En dat is toch best veel :). Eindstand: 10-16 We staan nu op een mooie gedeelde 2e 
plek in de poule. Dinsdag gaan we weer hard trainen, zie jullie dan! Groetjes Laura 

ODO F4 - ZKV (Zu) F1  

Wat hebben we vandaag een goede wedstrijd gespeeld tegen ZKV. Vijf enthousiaste spelers stonden te 
trappelen om te beginnen. Roos speelde de eerste helft en ging daarna afzwemmen en is in het bezit van 
een mooi C diploma. Gefeliciteerd Roos! De wedstrijd ging constant gelijk op we kwamen 1-0 achter, maar 
al snel scoorde Iris 1-1. We hadden daarna veel kansen maar de ballen wilden er niet in. Vol verwondering 
heb ik staan kijken hoe knap jullie naar elkaar overspeelden, ballen afvingen en weer probeerden te scoren. 
Het werd 1-2 en daarna 2-2 door een afstandsschot van Fleur. In de rust na wat te drinken gingen we weer 
net zo knap door. Ook daar ging het weer gelijk op. Fleur scoorde er twee en Bas een mooi doelpunt. Mees 
had een lang meisje die veel duwde. Dat viel niet mee, maar je hebt het knap gedaan Mees! Einduitslag 5-
5. Helemaal terecht. Ik ben super trots op jullie! Tot volgende week. Groeten Barbara 
 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er voor 1 keer trainen van 11 tot 12 uur in de sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
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