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 VAN HET BESTUUR 
¿Cómo estás? 
 
Twee weken geleden landde ik na vijf weken vakantie weer op Schiphol. U bleef in de tussentijd vanuit het 
bestuur geïnformeerd op deze plaats, waarvoor dank mede bestuursleden.  
 
Ik ben vijf weken naar Guatemala geweest, met kleine uitstapjes naar Belize en Mexico. Was allemaal niet 
echt georganiseerd, rugzak op en gaan: backpacken zo u wilt. Voor de derde keer naar het door mij 
geliefde Latijns Amerika vond ik het tijd om in ieder geval iets van Spaans te leren en dus nam ik de eerste 
week Spaanse les. Na een week kende ik dus wat basics, maar heb het amper kunnen gebruiken omdat de 
toeristische industrie en de medereizigers gewoon Engels spreken. Dus veel meer dan ¿Cómo estás? (hoe 
gaat het?) als begroeting heb ik weinig Spaans gesproken de weken erna.  
 
Hoe het gaat bij ODO kreeg ik ondertussen wel steeds mee omdat Guatemala een prima 4G netwerk heeft. 
Via de mobiel kon ik dan ook mede reizigers een filmpje laten zien van de Korfbal League finale in de Ziggo 
Dome als ze geen idee hadden wat voor sport het is (en geloof me, dat wist niemand). Grappig dat zaken 
als een gemengde teamsport en niet mogen dribbelen (dus samenspel is noodzakelijk) als zeer positief 
werden beoordeeld, geheel tegen de Nederlandse vooroordelen in.  
 
Nu weer twee weken met de voeten op de Nederlandse klei, en weer helemaal up-to-speed binnen ODO. 
Gisteravond was een domper in de dubbele ontmoeting met ONDO, maar als ik eerder op de ochtend het 
enthousiasme zie rond de wedstrijden van de E, F en Kangoeroes word ik wel heel blij. Als we dan ook nog 
horen dan Dana van der End geselecteerd is om een jaar in het regionale talententeam te komen spelen, 
dan is dat een giga-compliment voor alle coaches en verdere technische begeleiding bij ODO. En Dana 
gefeliciteerd natuurlijk, ik hoop dat je er een hele leuke periode van maakt!   
 
Een van de grootste uitdagingen voor ODO de komende periode wordt het vinden van voldoende 
mankracht voor het rondbrengen van de zakken potgrond op zaterdag 23 maart. Doordat de bond het 
zaalseizoen wat naar achteren heeft gekozen zou de eerste vrije zaterdag op 6 april vallen, wat we te laat 
vinden vallen in het ‘tuinierseizoen’. Buiten dat het een sympathieke actie is binnen het dorp met producten 
van onze hoofdsponsor is het ook financieel voor ODO een noodzaak om deze actie geslaagd af te ronden. 
We kiezen er daarvoor voor om het op een competitiezaterdag te doen (rond de datum dat we het altijd al 
deden), waarbij we er voor kiezen om enkele teams, zoals ODO 1, uit te zonderen om zakken rond te 
brengen. Als je twee keer per week keihard traint, op vrijdag een drankje laat staan om zaterdag fit te zijn is 
het natuurlijk raar om de ochtend voorafgaand aan de wedstrijd zware zakken te gaan sjouwen. Dat 
betekent dat we hard op zoek gaan naar sterke vaders die ons willen helpen met het rondbrengen van de 
zakken, reken op een paar uurtjes op zaterdagochtend 23 maart. Na afloop staat een heerlijke Cerveza 
klaar! Je kan je opgeven via potgrond@odomaasland.nl en mocht je er de kracht nog niet voor hebben, dan 
staat het je vrij voorafgaand mee te komen doen met de Bootcamp  
 
Saludo, Jaap  /  voorzitter@odomaasland.nl  /  06-24272330 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 

Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fijne verjaardag toe. Hiep Hiep Hoera ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              5 februari  Dominique van Buuren 
           7 februari  Koen Makkinga - 9 februari  Nikos van Viersen 
      10 februari  Jarno de Man - 11 februari  Rie Broekman-Ommert 
 
 

ALGEMEEN 
 
Potgrondactie 2019, helpende handjes gezocht…… 
 
Begin van het nieuwe jaar betekent ook weer het opstarten van de jaarlijkse potgrondactie. Dit jaar zal de 
ODO-BVB potgrondactie plaatsvinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart. Om deze actie weer tot een 
groot succes te maken hebben wij wel de medewerking van alle leden (en hun ouders/familie) nodig. Mede 
omdat deze zaterdag op een gewone competitiedag plaats vindt. 
 
Op zaterdag 9 februari zullen de C1, C2, D1 en D2  de folders in het hele dorp rondbrengen. Voor de 
buitenwijken en Maassluis zullen we ook enkele leden (ouders)  benaderen.  
 
Mochten er leden/ouders zijn die graag wandelen en terwijl ook de folders willen rondbrengen dan kunnen 
zij zich ook aanmelden via onderstaand mailadres. 
 
Als alle bestellingen in het bestand bijgewerkt zijn zullen de dames van het 1e t/m de B2 op 
maandagavond 11 maart bij de mensen langsgaan, die nog geen bestelling geplaatst hebben. Ook 
hiervoor hebben we weer vele handen nodig. Mocht je die avond moeten werken, dan zullen wij je op een 
ander tijdstip indelen, of bij een andere activiteit van deze actie. 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Op vrijdag 22 maart zullen de speciale producten afgeleverd worden en op zaterdag 23 maart zullen 
overal in het dorp weer de volle pallets met potgrond en tuinaarde verschijnen. Deze zullen door de heren 
van het 1e t/m de B2 verspreid worden en in de juiste tuinen worden neergelegd. Wij zullen die dag rond 
8.15 uur starten. 
 
Wij zijn al weer druk met de voorbereidingen bezig en hopen echt op jullie medewerking. Noteer de data in 
je agenda en je vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: potgrond@odomaasland.nl.  
 
Ook doen wij een dringend beroep op de vaders van alle leden om deze ochtend te helpen i.v.m. een vol 
competitie programma. Ouders van kinderen van de E, F en de kangoeroeklup, die ook mee willen helpen, 
kunnen zich natuurlijk ook via dit mailadres aanmelden. Vele handen maken nog altijd licht werk.  
 
Alvast bedankt, 
 
Jannes, Marlize en Pien 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 

HUIS-AAN-HUIS RONDE 
 
 
De voorbereidingen voor de potgrondactie zijn in volle gang. 
Volgende week worden de folders in heel Maasland en delen van Maassluis rondgebracht, en hopen dat er 
flink veel bestellingen binnenkomen. 
 
Maandag 11 maart om 18.30 uur willen we met een grote groep een ronde langs de  
Maaslandse deuren houden. We vragen dan of de mensen alsnog potgrond bij ons willen bestellen. 
Uiteraard slaan we de adressen die al besteld hebben over, dus we gaan gericht langs de deuren.  
Voor deze huis-aan-huis ronde rekenen we op de volgende mensen: 
 
Maandag 11 maart om 18.15 uur verzamelen in de sporthal:  
Begeleiding: Thom(?) Marlize en Pien (18.00) 
 
ODO 1: Nikki, Cynthia, Diana, Jenny 
ODO 2: Noor, Isa, Iris G, Ilse, Kim, Daphne W 
ODO 3: Xavienne, Joyce, Celine, Janny, Marije 
ODO 4: Jakomijn, Barbara 
ODO 5: Vera, Emma, Maud, Emy, Susan 
ODO overige: Karin, Laura, Marjanneke 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ODO A1: Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 
ODO A2: Isabelle, Femke, Amber, Laura, Nicolette,Nina 
ODO B1: Liza, Fenne, Sam, Marit 
ODO B2: Britt, Karlijn, Milou, Brigit, Roos, Anouk  
 
NEEM ALLEMAAL JE FIETS MEE!!! 
 
NB: Met hoe meer mensen we dit doen, des te sneller we klaar zijn. Het is dus belangrijk dat jullie er 
allemaal zijn. Verzamelen bij de sporthal.  
 
Bij voorkeur niet afschrijven, want we hebben jullie allemaal nodig. Mocht je echt niet kunnen, dan lopen we 
waarschijnlijk nog een 2e ronde. Mocht je dan ook niet kunnen, dan krijg je (als dat nog nodig is) een paar 
straten die je dan zelf zult moeten doen (maar samen op bovengenoemde avonden is toch veel 
gezelliger…). We verwachten namelijk dat iedereen zijn/haar bijdrage aan deze actie wil leveren! 
Als je er op 11 maart niet kunt zijn, dan graag z.s.m mailen naar: 
 
potgrond@odomaasland.nl 
 
 

-------------------------------------------- 
 

 

*********Belangrijk bericht van de kampleiding!!!!!!********* 
 

ODO-KAMP 2019 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Het is weer zover, het jaarlijkse ODO-kamp komt er weer aan!! Dit jaar is kamp tijdens het weekend van 
Hemelvaart en niet tijdens Pinksteren. Dus zet alvast in je agenda: 
 
WANNEER: Vanaf donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni. 
 
VOOR WIE: Voor alle E’tjes t/m de vervroegd doorgeschoven senioren!  
Volg de verdere berichten in de Praatpaal en op de ODO-site als je op de hoogte wil blijven van het kamp, 
dan weet je gelijk wanneer je je kunt opgeven! Wij hebben er alvast superveel zin in, jullie ook? 
 
Tot snel, de Kampleiding 
 
 

-------------------------------------------- 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Op de valreep ontving de redactie het volgende heuglijke bericht van D1 speelster Dana: 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Dana vd End en ben 10 jaar oud en ik zit in de D1 en ik mocht meedoen met de regio selectie 
training onder 13 jaar.  
 
Op een maandagavond moest ik samen met Nina Verboon naar Den Haag rijden, en als je daar aankomt is 
het echt super groot. Daar waren allemaal kinderen van andere verenigingen van Fortuna, Achillus, Die 
Haghe, Valto, Refleks en nog meer. We moesten 2 trainingen doen, de eerste training kon niemand 
afvallen. We moesten partijtje spelen, iedereen kreeg een wit of zwart shirt. Dan zei de trainer waar we in 
het vak moesten staan en wie er langs de kant kon zitten. 2 weken later moesten Nina en ik ook weer 
partijtje spelen. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als de eerste training, maar nu konden er wel kinderen 
afvallen. En natuurlijk moest je wel je beste kant laten zien van je korfbal talent. En aan het einde zei de 
trainer jullie hebben het hartstikke goed gedaan, jullie krijgen eind van de week de uitslag. Toen vertelde 
mama op vrijdagochtend ongeveer om 8 uur dat ik GESELECTEERD ben voor het regio team. Ik was er 
helemaal stil van maar daarna was ik wel super blij dat ik door ben. Ik wil heel graag Nikki en Lennart Celine 
en Noor bedanken (en natuurlijk ook de andere trainers) voor het trainen geven ik heb echt super veel 
geleerd van jullie. 
 
Groetjes van Dana 
 

UITSLAGEN 
 
ODO 1 - ONDO (G) 1 18-22 ODO D2 - ONDO (G) D2 1-10 

ODO 2 - ONDO (G) 2 15-15 ODO E1 - Avanti/Flexcom E1 18-4 

ODO 3 - ONDO (G) 3 10-20 Phoenix E2 - ODO E2 8-11 

Excelsior (D) 6 - ODO 4 27-8 ONDO (G) E3 - ODO E3 16-8 

ODO A1 - Excelsior (D) A1 3-21 ODO E4 - KVS/Maritiem E4 6-4 

ODO B1 - VEO B1 11-7 ODO F1 - RWA F1 16-9 

ODO C1 - Fortuna/Delta Logistiek C4 8-4 KOAG F1 - ODO F2 5-4 

Vitesse (Ba) C3 - ODO C2 6-1 ODO F3 - Maassluis F3 3-7 

Phoenix D1 - ODO D1 2-7 ODO F4 - Nieuwerkerk F8 4-4 

 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
Afgelopen zaterdag een aantal wedstrijden in de Hofstede gekeken, maar daar zal ik hier maar niets over 
schrijven  Volgende week nieuwe ronden, nieuwe kansen! 
 
Voor aankomende zaterdag was het even een gepuzzel, maar volgens mij moet het zoals onderstaand wel 
goed komen.  
 
Heel  veel succes allemaal zaterdag!! 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 9 februari 

  

19824 WION 1 - ODO 1 Aanvang 17:00 

Coach Rob B Vertrek 15:20 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Chauffeurs Diana, Jenny, Wouter G 

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H WION-hal 

 
Max Planckplaats 300, 3068 ZH R’dam-Ommoord 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

23099 WION 2 - ODO 2 Aanvang 15:40 

Coach Lennart L Vertrek 14:05 

Heren Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Chauffeurs Twan M, Noor B, Iris G 

Dames Daphne W, Isa , Kim B WION-hal 

Reserves Marije, Thijs R Max Planckplaats 300, 3068 ZH R’dam-Ommoord 

Afwezig Iris G, Ilse A, Noor B, Aron Z Let op: reserveshirts nodig 

Opmerking Marije en Thijs direct na wedstrijd door naar 3! 

  

23970 Weidevogels 3 - ODO 3 Aanvang 17:30 

Heren Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Vertrek 16:05 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Chauffeurs Jannes, Jaap V, Thijs R 

Reserves Laura Z SRC Rottemeren 

Afwezig Xavienne Kooilaan 1 A, Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

26345 ODO 4 - Weidevogels 4 Aanvang 17:45 

Heren Hans, Jarno, Rob H, Teko Aanwezig 16:45 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Scheidsrechter Wouter L 

Reserves Karin, Nathan 

Afwezig Olaf, Simon 

  

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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46808 

 
ODO 5 - ONDO (G) 6 

 
Aanvang 

 
16:30 

Coach Bram V Aanwezig 15:40 

Heren Bart V, Bram L, Jeroen, Koen, Nathan, Wouter L Scheidsrechter Erik 

Dames Emma S, Emy , Maud R, Suzan , Vera 

  

28504 DES (D) A1 - ODO A1 Aanvang 15:20 

Coach Rick, Erna Vertrek 13:55 

Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs Daniëlle, Niels H, Joris 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke De Hoornbloem 

Reserves Cas, Liza, Twan R Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 

Opmerking Reserves B1 komen zsm na eigen wedstrijd! Let op: reserveshirts nodig 

  

43219 ODO A2 - ONDO (G) A3 Aanvang 15:15 

Coach Jacco, Vreugdenhil, Bianca Aanwezig 14:15 

Heren Dustin, Gijs, Jelle Scheidsrechter Hans 

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

Reserves Stef, Thijs M 

Afwezig Femke, Lex, Tjerk D 

Opmerking Laura en Jelle komen z.s.m. na wedstrijd B1 terug!!! 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 1 - ONDO (G) 1 (18-22) 

Een volle hofstede, twee ploegen die dolgraag willen winnen, aan elkaar gewaagd zijn en wel vaker goede 

wedstrijden tegen elkaar op de mat hebben gelegd. Alle ingrediënten om het publiek te vermaken waren 
afgelopen zaterdag aanwezig en uiteindelijk kreeg het publiek ook een leuke, spannende, veelzijdige 
wedstrijd voorgeschoteld. De allereerste zaal wedstrijd van dit seizoen werd ook afgewerkt tegen ONDO, in 
de Westlandhal te 's Gravenzande. Toen overklaste ODO de thuisclub in de beginfase en won het de 
wedstrijd met 16-8. Na deze wedstrijd krabbelde ONDO op en ging het zijn wedstrijden winnen met als 
resultaat een eerste plaats in de 2e klasse I. ODO daarentegen speelde wisselvallig en wist maar 7 punten 
te verzamelen. Met dit in het achterhoofd begon ODO de wedstrijd tegen ONDO flitsend. Binnen tien 
minuten stond een 4-0 voorsprong op het scorebord, door doelpunten van Willem en Lennart. Daarna werd 
ONDO wakker en begon het mee te scoren. Een doelpuntrijke eerste helft was het gevolg van twee aan 
elkaar gewaagde ploegen die het gat van de korf makkelijk vonden. ODO ging rusten met 12-8. In de rust 
werd nogmaals duidelijk gemaakt dat de punten pas aan het eind van de wedstrijd worden verdeeld en dat 
we nog een helft moesten knokken om de punten in Maasland te houden. Helaas verliep de tweede helft 
iets anders dan gehoopt. ONDO ging scherper schieten en kon vaker herhalen door de goed verzorgde 
rebound. ODO zette hier te weinig tegen over. Er werd aanvallend te onrustig gespeeld en de ODO spelers 
wisten elkaar niet meer goed te vinden. Hierdoor werden de aanvallen van ODO korter en pakten we 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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minder goede schoten. ONDO kwam hierdoor steeds wat dichterbij en wist het door 7 doelpunten op rij op 
voorsprong te komen met 16-18. Deze klap kwam ODO helaas niet meer te boven. ONDO speelde de 
wedstrijd rustig uit en wist de voorsprong nog iets te vergoten naar 18-22. Uiteindelijk erg jammer dat deze 
wedstrijd zo kantelde in het voordeel van ONDO, want ODO was lekker op stoom de eerste helft... 
Volgende week dan maar weer vlammen tegen WION. Ook dat is weer een belangrijke pot, aangezien 
WION 1 puntje voorstaat op ODO. We spelen dan uit, om 17.00 in de WION hal. Supporters en team van 
de Week, weer bedankt voor jullie aanmoedigingen! Mark 
 

-------------------------------------------- 
 

Potgrondactie 2019, helpende handjes gezocht…… 
 
Begin van het nieuwe jaar betekent ook weer het opstarten van de jaarlijkse potgrondactie. Dit jaar zal de 
ODO-BVB potgrondactie plaatsvinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart. Om deze actie weer tot een 
groot succes te maken hebben wij wel de medewerking van alle leden (en hun ouders/familie) nodig. Mede 
omdat deze zaterdag op een gewone competitiedag plaats vindt. 
 
Op zaterdag 9 februari zullen de C1, C2, D1 en D2  de folders in het hele dorp rondbrengen. Voor de 
buitenwijken en Maassluis zullen we ook enkele leden (ouders)  benaderen.  
 
Mochten er leden/ouders zijn die graag wandelen en terwijl ook de folders willen rondbrengen dan kunnen 
zij zich ook aanmelden via onderstaand mailadres. 
 
Als alle bestellingen in het bestand bijgewerkt zijn zullen de dames van het 1e t/m de B2 op 
maandagavond 11 maart bij de mensen langsgaan, die nog geen bestelling geplaatst hebben. Ook 
hiervoor hebben we weer vele handen nodig. Mocht je die avond moeten werken, dan zullen wij je op een 
ander tijdstip indelen, of bij een andere activiteit van deze actie. 
 
 
Op vrijdag 22 maart zullen de speciale producten afgeleverd worden en op zaterdag 23 maart zullen 
overal in het dorp weer de volle pallets met potgrond en tuinaarde verschijnen. Deze zullen door de heren 
van het 1e t/m de B2 verspreid worden en in de juiste tuinen worden neergelegd. Wij zullen die dag rond 
8.15 uur starten. 
 
Wij zijn al weer druk met de voorbereidingen bezig en hopen echt op jullie medewerking. Noteer de data in 
je agenda en je vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: potgrond@odomaasland.nl.  
 
Ook doen wij een dringend beroep op de vaders van alle leden om deze ochtend te helpen i.v.m. een vol 
competitie programma. Ouders van kinderen van de E, F en de kangoeroeklup, die ook mee willen helpen, 
kunnen zich natuurlijk ook via dit mailadres aanmelden. Vele handen maken nog altijd licht werk.  
 
Alvast bedankt, Jannes, Marlize en Pien 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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HUIS-AAN-HUIS RONDE 
 
 
De voorbereidingen voor de potgrondactie zijn in volle gang. 
Volgende week worden de folders in heel Maasland en delen van Maassluis rondgebracht, en hopen dat er 
flink veel bestellingen binnenkomen. 
 
Maandag 11 maart om 18.30 uur willen we met een grote groep een ronde langs de  
Maaslandse deuren houden. We vragen dan of de mensen alsnog potgrond bij ons willen bestellen. 
Uiteraard slaan we de adressen die al besteld hebben over, dus we gaan gericht langs de deuren.  
Voor deze huis-aan-huis ronde rekenen we op de volgende mensen: 
 
Maandag 11 maart om 18.15 uur verzamelen in de sporthal:  
Begeleiding: Thom(?) Marlize en Pien (18.00) 
 
ODO 1: Nikki, Cynthia, Diana, Jenny 
ODO 2: Noor, Isa, Iris G, Ilse, Kim, Daphne W 
ODO 3: Xavienne, Joyce, Celine, Janny, Marije 
ODO 4: Jakomijn, Barbara 
ODO 5: Vera, Emma, Maud, Emy, Susan 
ODO overige: Karin, Laura, Marjanneke 
ODO A1: Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 
ODO A2: Isabelle, Femke, Amber, Laura, Nicolette,Nina 
ODO B1: Liza, Fenne, Sam, Marit 
ODO B2: Britt, Karlijn, Milou, Brigit, Roos, Anouk  
 
NEEM ALLEMAAL JE FIETS MEE!!! 
 
NB: Met hoe meer mensen we dit doen, des te sneller we klaar zijn. Het is dus belangrijk dat jullie er 
allemaal zijn. Verzamelen bij de sporthal.  
 
Bij voorkeur niet afschrijven, want we hebben jullie allemaal nodig. Mocht je echt niet kunnen, dan lopen we 
waarschijnlijk nog een 2e ronde. Mocht je dan ook niet kunnen, dan krijg je (als dat nog nodig is) een paar 
straten die je dan zelf zult moeten doen (maar samen op bovengenoemde avonden is toch veel 
gezelliger…). We verwachten namelijk dat iedereen zijn/haar bijdrage aan deze actie wil leveren! 
Als je er op 11 maart niet kunt zijn, dan graag z.s.m mailen naar: 
 
potgrond@odomaasland.nl 
 

 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
We zijn al weer halverwege de competitie en wanneer we met een schuin oog naar de stand kijken van de 
ploegen kunnen we zien dat de B aspiranten bovenin meedraaien. Ook C1 en D1 staan hoog bovenaan. C2 
en D2 hebben het lastiger in de poule. C2 speelt zaterdag tegen Wion, deze staan bovenaan in de poule. 
Lastig maar niets is onmogelijk. D2 speelt zaterdag tegen Vitesse, zij hebben nog geen punt gehaald en 
jullie gaan natuurlijk zorgen dat dat zo blijft. B1 mag zaterdag uit tegen Dijkvogels, dit is een directe 
concurrent voor het kampioenschap. Dijkvogels zal alles uit de kast halen om deze pot te winnen, maar dat 
zal jullie er niet van weerhouden om de punten mee te nemen naar Maasland. 

Alle ploegen weer veel succes zaterdag. 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  
 
aspiranten@odomaasland.nl 
 
tel: 0614606238 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 9 februari 
 
  

29910 Dijkvogels B1 - ODO B1 Aanvang 14:05  

Coach Frits Van M Vertrek 12:50 

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

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z Sporthal Maasdijk  

Reserves Jelle, Laura P Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 

Opmerking 
Laura en Jelle meteen terug na wedstrijd. Cas, Twan en Liza na 
afloop direct naar A1 in Den Hoorn. 

Let op: reserveshirts nodig 

  

40587 ODO B2 - DES (D) B2 Aanvang 14:05  

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 13:20 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Scheidsrechter Joyce G 

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

  

38228 Avanti/Flexcom C4 - ODO C1 Aanvang 13:15  

Coach Martijn V, Nathan Vertrek 12:10 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Chauffeurs 
Annemijn, Iris de B, 
Aimee 

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

 Florijnstraat 1, 2645HH Delfgauw 

  

37750 ODO C2 - WION C2 Aanvang 13:00  

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 12:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Twan M 

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

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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34567 

 
ODO D1 - Valto D2 

 
Aanvang 

 
10:00  

Coach Nikki H, Lennart M Aanwezig 09:30 

Heren Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Scheidsrechter Bram L 

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

Afwezig Gian 

Opmerking  

  

36580 Vitesse (Ba) D3 - ODO D2 Aanvang 10:10  

Coach Celine Vertrek 09:10 

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

Chauffeurs 
Ruth P, Dominique, 
Ciara, Evi R 

Afwezig Simon Bongerdhal  

 
Dierensteinweg 6b 2991 xj 
barendrecht 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO B1 - VEO B1 (11-7) 

Hallo allemaal, Vandaag moesten we tegen VEO B1. We hadden er al een keer eerder van ze gewonnen 
en ze stonden een naar laatste, dus hadden we goede moed om deze wedstijd te gaan winnen. We 
begonnen deze wedstrijd erg sterk vooral in de verdediging en eindigde in de rust met een 6-0. In de eerste 
10 minuten van de 2de helft werd Stef er in gezet voor Cas en Britt voor Marit. In de 2de helft werd er 
minder scherp gespeeld. We maakten onze kansen niet af en verslapten in de verdediging. De laatste 5 
minuten kwam Iris er in voor Liza en heeft nog even mee kunnen spelen. Uiteindelijk hebben we gewonnen 
met 11-7!  
 
Groeten Cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Het was weer een leuke korfbal zaterdag. De teams die moesten winnen om nog kampioen te kunnen 
worden hebben hun wedstrijd gewonnen terwijl bij sommige de concurrent punten verspeelde. Maar de 
competitie duurt nog even dus er kan nog van alles gebeuren. 
 
As zaterdag spelen niet alle teams sommige kinderen die vrij zijn staan bij een ander team op om in te 
vallen. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 9 februari 

  

32472 Valto E1 - ODO E1 Aanvang 10:15 

Coach Diana, Martijn M Vertrek 09:30 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Duncan, Lotte 

Dames Lotte, Pien G, Tess B Vreeloo 

 
Veilingweg 16, De Lier 

  

32819 ODO E2 - Excelsior (D) E3 Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Frodo, Tijn Scheidsrechter Bart M 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

29197 Dijkvogels E2 - ODO E4 Aanvang 10:00 

Coach Gysa, Marieke Vertrek 09:15 

Heren Brent, Sven N Chauffeurs Brent, Fleur B 

Dames Eva V, Fleur B, Merel Sporthal Maasdijk 

 
Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

49923 ODO E5 - Tempo E6 Aanvang 11:00 

Coach Ronald Aanwezig 10:30 

Dames Donna, Ilse K, Ilse van de K, Robin, Sanne H Scheidsrechter Gijs 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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26434 

 
WION F1 - ODO F1 

 
Aanvang 

 
09:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Vertrek 08:15 

Heren Benjamin, Thijmen Chauffeurs Benjamin, Feline 

Dames Emma B, Feline, Lieke WION-hal 

 
Max Planckplaats 300, 3068 ZH Rotterdam-Ommoord 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO F1 - RWA F1 (16-9) 

De wedstrijd tegen RWA was een uurtje vervroegd, zodat Jakomijn erbij kon zijn! Voor de wedstrijd 
herhaalde we weer de afspraken: goed uitstappen, aan de buitenkant gooien, op tijd gooien en met je 
buitenste hand gooien. En natuurlijk goed op je tegenstander letter in de verdediging, want RWA kan ook 
goed scoren. Als extraatje spraken we af om weer te proberen om doorloopballen te nemen. ODO in de 
vorm van Lieke begon direct scherpt met schieten, Lieke scoorde de 1 en 2-0. Al in de eerste helft, wisten 
de anderen ook tot scorende komen, super zeg! Omdat RWA een aantal keer een superspeler kon inzetten 
en daarna ook gewoon goed wist te scoren, bleef het spannend en gingen we rusten met 7-6. In de rust 
werden de complimenten uitgedeeld voor het nakomen van de afspraken met het gooien, super om te zien! 
Alleen werd er te vaak te slap verdedigd en niet goed opgelet, dan kon echt nog beter. Na rust en met name 
de laatste 10 minuten ging bij ODO het gas erop en werd er veel gescoord. De eindstand was 17-9 (volgens 
onze app) en 16-9 volgens de knkv app, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Het was genieten aan de kant 
vandaag! Vooral hele trotse coachen over het het: goed uitstappen, aan de buitenkant gooien, op tijd gooien 
en met je buitenste hand gooien! We zagen het allemaal terug! Ook de doorloopbal is geprobeerd, top! 
Allemaal weer gescoord! Volgende week mogen we al om 9:00 bij Wion spelen, dus vroeg naar bed op 
vrijdag! groetjes Anouk en Jakomijn 

KOAG F1 - ODO F2 (5-4) 

Vandaag moesten we tegen KOAG F1. De rit naar Krimpen was leuk. Er werd had meegezongen op 
Kinderen voor Kinderen en er was file. We hebben druppels op het raam geteld. Toen we bij KOAG waren 
moesten we wel opschieten want de wedstrijd ging al bijna beginnen. We begonnen goed! En kwamen 0-2 
voor:) Toen maakte KOAG 1-2. Gelukkig scoorde Joep de 1-3! Het was wel spannend. We hadden heel 
veel kansen maar geen een ging erin! In de verdediging lieten we soms onze tegenstander schieten dus 
scoorde KOAG 2-3. Wij scoorde nu gelukkig weer: 2-4. Dit bleef heel lang omdat we goed gingen 
verdedigen. Iedereen maakte goed een dakje zodat KOAG niet kon schieten. Helaas ging het daarna 
minder goed. We waren een beetje moe. KOAG scoorde 3x achter elkaar waardoor het 4-5 was. Dit vonden 
we allemaal heel jammer! Volgende week zijn we vrij en hoeven we niet te korfballen! Maar we gaan deze 
week weer goed trainen! Groetjes Ilse & Tjerk 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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ODO F4 - Nieuwerkerk F8 (4-4) 

Vanmorgen begonnen we niet zo goed, in de eerst tien minuten kwamen we al met 3-0 achter tegen 
Nieuwerkerk. Het lukt niet om de bal goed over te spelen en te scoren. Bij Nieuwerkerk ging wel elke kans 
er in helaas. Nadat Mees als superspeler erin kwam werd het gelukkig snel 1-3. Na de pauze scoorde 
Nieuwerkerk weer snel, 1-4. Iris kwam er als superspeler in stond heel mooi vrij onder de paal en scoorde 
2-4. Toen werd het spannend We gingen steeds beter spelen. Wat een kansen, maar niets ging er in. Het 
treintje ging weer rijden/ lopen en er werden goede strakke ballen gegooid en toen stond het 3-4. Toen ging 
de zoemer, maar de scheidsrechter zei nog 30seconden. We onderschepten onder de paal van 
Nieuwerkerk de bal, er werd keihard naar voren gelopen, Bas gooide een lange bal op Frederique, die 
gooide naar een keihard lopende Fleur, die zag Mees vrij staan en 1 seconde voor tijd werd de 4-4 
gemaakt. Dit doelpunt was echt teamwork, wow! Iris wat ga je steeds beter gooien en wat kan je lekker 
schieten. Je ziet goed je kansen onder de paal en gooit ze er in, top! Bas wat heb jij een meters gelopen 
achter je jongetje aan. Je was er de hele tijd bij met verdedigen. Heel goed gedaan! Je hebt mooie ballen 
gegooid. Fleur wat kan je al knap onderscheppen en vrijlopen, daardoor krijg je mooie kansen. Helaas 
gingen ze er vandaag iet in. Frederique wat heb je knap staan verdedigen de twee helft. Je kan al goed 
vrijlopen ga zo door. Roos wat kan je al hard gooien, ik zag je vandaag ook uitstappen knap hoor! Mees wat 
ontzettend fijn dat de bal er de laatste seconde inging! Tot volgende week Groeten Barbara 
 

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

 

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

