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 VAN HET BESTUUR 
 

Vanuit het bestuur 
 
Dat was lang geleden… 
 
Een stukje namens het bestuur schrijven voor onze Praatpaal. Dat zou mij makkelijk moeten afgaan, want ik 
heb het 13 jaar lang als voorzitter van ODO mogen doen. Maar is een stukje schrijven als fietsen, je 
verleerd het nooit meer, of is het als Duitse woordjes op school, je haalde een 10 maar zou er nu niet 1 
meer weten. Het voelt een beetje als het laatste en ik hoop op het eerste. Aan de slag! 
 
Het was toch een beetje het weekend van oude herinneringen ophalen voor mij, ik bezocht gisteren de 
korfballeague wedstrijd van Top Sassenheim tegen Deetos uit Dordrecht. Al had ik wellicht beter ODO 1 
kunnen gaan aanmoedigen in naar verluid een slechte dag voor ons vlaggenschip tegen laagvlieger 
Weidevogels, zonde, maar nieuwe ronde geeft nieuwe kansen. Maar dat terzijde. Waarom oude 
herinneringen ophalen? Top Sassenheim is jarenlang ( in de jaren 90, wellicht beetje eind jaren 80) een 
tegenstander van ODO 1 geweest en ik kan mezelf nog levendig een wedstrijd voor de geest halen waar 
ODO 1 de hoempaband van Top helemaal stil kreeg door een overwinning met meer dan 10 doelpunten 
verschil. En ondanks dat ODO nog steeds die bijzondere en fantastische vereniging is heb ik wel veel 
respect voor wat er in Sassenheim is neergezet. Keer op keer landskampioen, een van de grootste 
verenigingen van Nederland, professioneel gerund. Mooie en leuke ambiance trouwens ook gisteren in de 
Sassenheimse hal. Ik denk illustratief voor de enorme  groei van het topkorfbal in de afgelopen 20 jaar. En 
qua spel. Ook dat is enorm veranderd en ik denk een stuk aantrekkelijker, ik ben zelf niet zo van vroeger 
was alles beter, veel sneller spel, meer goals, beter getrainde atleten in het veld. 
 
Toch is de mooie ontwikkeling bij de top van korfballend Nederland niet zonder zorgen. Zeker niet voor 
verenigingen als ODO die met het hoogste team op afstand van de echte top spelen. Niets mis mee, maar 
korfbal is relatief groot in Nederland maar toch een stuk kleiner als, pak hem beet, voetbal en hockey. 
Korfbal in Nederland is niet alleen afhankelijk van de top, maar ook van een brede basis aan verenigingen 
met goed renderende jeugdafdelingen. En een van de voorwaarden voor een goed lopende club is een 
gezonde seniorenafdeling. Dat staat niet gelijk aan op het hoogste niveau spelen, maar een selectie waar 
jeugdspelers tegen opkijken, waarin goede trainers en trainsters voor de jeugd spelen, waar het 
dorp/stad/wijk en de gehele vereniging graag naar komt kijken is wel belangrijk aspect. Dat is echt wat 
anders dan perse op het allerhoogste niveau moeten spelen en gelukkig is ODO, ondanks dat we iets lager 
spelen dan tien jaar geleden, nog steeds in staat om deze dynamiek te creeeren. Maar het wordt wel 
lastiger en daarin is ODO niet alleen. Als je breed in het korfbal kijkt zijn er gestaag verenigingen 
verdwenen en/of gefuseerd meestal met maar kort een positief effectvols de fusieclubs. Hiervoor zijn er vele 
redenen aanwijsbaar: aanbod van nieuwe leden, financiën, voldoende vrijwilligers, veranderde 
maatschappij. Maar ook een reden is dat het voor kleinere clubs steeds lastiger wordt de betere spelers 
vast te houden. En dat is zeker geen verwijt aan de spelers en speelsters die het betreft, het is logisch dat 
iedereen zijn eigen dromen wil najagen, maar het gevaar is wel dat je als vereniging in een vicieuze cirkel 
terecht komt. En daarvan zijn de voorbeelden legio. Gelukkig is het bij ODO nog niet het geval maar er is 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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wel zorg. Heel positief vind ik de enorme positieve vibe binnen de jeugdafdeling, maar de doorloopsnelheid 
van spelers in de selectie is de afgelopen jaren wel groot.  
En dan zijn we terug bij mijn zorg. Als de top zo aantrekkelijk is dat het een bedreiging voor de brede basis 
vormt dan zaag je als sport wellicht je eigen stoelpoten door. Een directe oplossing heb ik niet, anders had 
iemand anders het wel verzonnen. Een groot verwijt aan topclubs of spelers is het al helemaal niet, 
integendeel. Maar een zondag-mijmering en aandachtspunt voor het ODO bestuur is het wel.   
 
Terug naar het hier en nu. Op afgelopen bestuursvergadering hebben we stilgestaan bij de praktische 
zaken rond de contributies. Afgelopen week hebben we dit op de site al gepubliceerd. In essentie spelen er 
2 zaken: 

1. Peildatum. Jarenlang is de peildatum voor contributies gelijk aan de peildatum van het KNKV voor 
indeling in teams 1 oktober van het seizoen geweest. Bij ODO hebben we de peildatum ook voor het 
seizoen 2018-2019 op 1 oktober 2018 gehouden. Per abuis hebben we 1 januari 2018 gepubliceerd 
op de ledenvergadering en hebben we verzuimd eea correct op de site te verwerken. Dat is nu 
gebeurd. Voor het volgende seizoen zal er een voorstel komen de peildatum weer gelijk te trekken 
met de indelingsleeftijd van het KNKV. Voor seizoen 2019-2020 zal dit dan 1 januari 2020 zijn. Voor 
de zekerheid. De peildatum is die datum die we gebruiken om je leeftijd in jaren te bepalen. Als 
voorbeeld: ben je op 8 december 2007 geboren dan is je leeftijd voor de contributies dit seizoen 10 
jaar en voor de bond 11 jaar. Ben je op 21 mei 2010 geboren dan ben je zowel voor de contributies 
als voor de bond 9 jaar. 

2. Gezinskorting. ODO kent een regeling waarbij gezinnen vanaf het 3de lid 21 euro korting krijgen. 
Uitzondering is als een van de leden een kangaroe of bijzonder lid is. Helaas kunnen we dit 
administratief lastig automatisch verwerken en vragen mensen die de korting niet gehad hebben en 
er aanspraak op willen maken even een mailtje naar de penningmeester te sturen 

Tenslotte over contributies. We beiden ons excuus aan voor de onduidelijkheid. Mochten er nog vragen 
zijn contact dan even Lucien via het email adres van de penningmeester. 
 
Belangrijk evenement dat op stapel staat is de potgrondactie. Door een ander schema van wedstrijden 
in dit seizoen zijn we genoodzaakt de actie te houden op een dag dat er volop competitie wedstrijden 
zijn. Niet fijn, maar het is niet anders. We doen daarom nog meer dan in andere jaren een beroep op 
vrijdag 22 en vooral zaterdag 23 maart op vrijwilligers om paar uurtjes te helpen de potgrond in 
Maasland rond te brengen. Pittige maar leuke en gezellige klus waarbij de innerlijke mens niet vergeten 
wordt. Qua profiel, hoewel geen bonuspunten qua diversiteit, mikken we vooral op volwassen mannen, 
want de potgrondzakken zijn best zwaar, ondanks de hulp van vrachtwagens, heftrucks en karren. We 
zoeken ruim 30 helpers! 
 
Tot zover mijn comeback. Ik moet bekennen, hoe langer ik bezig was hoe meer het op fietsen ging 
lijken. Een goede week en voor de mensen die in de voorjaarsvakantie er op uit gaan, veel plezier. 
 
Erik Passchier, secretaris. 

 
  

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag ! 
 

21 februari Nikki van der Hak 

24 februari Fleur van der Gaag 

 
 

ALGEMEEN 
 

Sloddervos 

 
Zaterdag 9 februari ben ik per ongeluk vergeten om 2 blauw/oranje BVB hesjes mee te nemen na de 
wedstrijd van de E5. Wie o wie heeft deze toevallig in de sporthal (op de tribune) gevonden? 
Laat even weten, alvast bedankt! 
 
Groeten, Ronald van der Hoeven, telnr. 0647677310 
 

Helpers Potgrondactie 2019 
 
Inmiddels zijn de folders uitgedeeld in heel Maasland en in delen van Maassluis en er zijn al vele 
bestellingen binnen. Maar……… we zijn er nog lang niet. We moeten immers veel zakken verkopen, willen 
we een leuk bedrag voor de vereniging overhouden. Daarom zullen we de komende weken nog eens extra 
energie in deze actie gaan steken. En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
 
HUIS-AAN-HUIS RONDE 
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: Jaap v W., Thom, Jannes, Marlize en Pien (18.00) 
ODO 1: Nikki, Cynthia, 
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  
ODO overige: Karin, Laura Z, Marjanneke 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ODO A1: Daniëlle, Gysa, Jaline, Marieke 
ODO A2: Isabelle, Femke , Amber, Laura, Nicolette, Nina 
ODO B1: Liza, Fenne, Sam, Marit 
ODO B2: Britt, Karlijn, Milou, Brigit, Roos, 
 
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 
 
Aflevering speciale producten (vrijdag 22 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Thom, Wouter G., Henk G. , Jan & Jeroen ?, Ronald & Rob, Max van Viersen, 
Simon, Bart Hofstede ? Kees v.d Vaart, 
 

DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 23 MAART) 
Op 23 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We starten 
vanuit de ODO kantine. Daarna rijden we met twee grote BVB-wagens door het dorp. We rekenen op de 
hulp van de volgende mensen: 
 
Coördinatie (in ODO kantine) 
7.30 uur 
Hoofdcoördinatie: Thom, Jannes , Marlize, Pien 
 
Vrachtwagens (vanaf ODO kantine) 
7.30 uur (vertrek 8.00) 
Bijrijders vrachtwagen: Janny  & Rianne 
 
Wijkcoördinatoren (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Kees, Simon, Erik en Michiel v.d Vaart 
 
Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom, Wouter G. 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: Fred & David 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos & Michiel M. 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 

ODO 1: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 2: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 3: Bart, Bram V, Jaap V, Kees P, Thijs 
ODO 4: Jarno, Teko, Simon, Rob, Hans, Olaf 
ODO 5: Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Wouter, Koen, Nathan 
 
ODO A1: Niels, Pepijn, Jim, Joris 
ODO A2: Lex, Dustin, Jelle, Gijs 
ODO B1: Sam, Cas, Twan, Jordy 
ODO B2: Ivo, Stef, Thijs M, Kevin 
 
Overige helpers: Max van Viersen, Koen Boekestijn, Marco van Buuren, Remco Verbarendse , Freek 
Wierda, Jacco de Bruijn, Lennart v.d Lingen, 
 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
???? 
  
Andere ouders die ook willen meehelpen met het wegbrengen van zakken, kunnen zich melden op 
onderstaande nummers of via de mail. U bent van harte welkom! 
 
 
Om deze actie succesvol te maken, is jullie hulp hard nodig. Mocht je echt niet kunnen, mail dit dan naar 
potgrond@odomaasland.nl of bel even met een van ons. 
 
Tot dan!               Pien (06-14645544) Marlize (06-30175139) 
      
 
 
 
 
 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Korfbal finale Ziggodome 13 April!  
 
Het is nog ver weg maar…. In de afgelopen 2 weken hebben we bij iedereen nagevraagd of er interesse is 
om mee te gaan naar de korfbalfinale. Er werd druk gereageerd!  
Bij Erik en mij zijn de volgende aanmeldingen binnen gekomen : 
 

01. Ruth van der Poel 
02. Iris van der Poel  
03. Dominique van Buuren 
04. Dana van der End  
05. Noor Voogt  
06. Madeleine Sigeon  
07. Erik Passchier  
08. Jakomijn Hoogendam  
09. Sven Passchier  
10. Frodo Passchier  
11. Rob van der Hak  
12. Nikki van der Hak  
13. Noah Sprong  
14. Gian Sprong  
15. Aron Sprong  
16. Sanneke Gorissen 
17. Neef Gorissen  
18. Zus Gorissen  
19. Opa Gorissen  
20. Oma Gorissen  
21. Lynn Hanemaaijer  
22. Willem van Roon  
23. Annemijn Moerman  
24. Anouk van de Hoeven  
25. Sander Doesborgh  
26. Brenda Doesborgh  
27. Aimée Doesborgh  
28. Sebastiaan Doesborgh  
29. Claudia Vreugdenhil  
30. Duncan Strootman  
31. Pascale Strootman  
32. Christiaan Barendse 
33. Heidy Barendse  
34. Tijn Barendse  
35. Danielle Stolk 
36. Daphne Kroes  
37. Kim van den Berg  
38. Ilse Alsemgeest 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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39. Iris Geerse  
40. Emy Vijverberg  
41. Niels Haring  
42. Twan van der Meijs 
43. Toine de Winter  
44. Bente Verboon 
45. Twan Regout  
46. Stef Haring  
47. Vera Poot  
48. Maud Regout  
49. Eline Scholtes  

 
Heb je je wel bij Erik en mij opgegeven maar zie je je naam er niet bij staan?  
Stuur dan even een berichtje aan Rob (0613717049) of Erik (0620654738).  
Dan sluiten we dat kort.  
 
Staat je naam er niet bij en zou je toch graag mee willen? Dat kan, er zijn nog een paar kaarten voor 
beschikbaar. Meld je aan bij Erik of Rob.  
Aanmeldingen worden op volgorde binnenkomst behandeld, op is op!  
Binnenkort de definitieve lijst en meer informatie!  
 
Erik Passchier  
Rob van der Hak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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UITSLAGEN 
 

ODO B1 - ALO B1 3-5 

ODO 1 - Weidevogels 1 9-13 

ODO 2 - Weidevogels 2 11-11 

ODO 3 - DES (D) 4 18-17 

KVS/Maritiem 7 - ODO 4 9-9 

ODO 5 - Meervogels/Física 6 18-15 

Vitesse (Ba) A3 - ODO A2 17-5 

ODO B1 - Weidevogels B1 14-12 

Avanti/Flexcom B5 - ODO B2 3-17 

Excelsior (D) C1 - ODO C1 6-6 

Nikantes C2 - ODO C2 2-9 

OZC D1 - ODO D1 10-6 

ODO D2 - Excelsior (D) D2 2-5 

ALO E3 - ODO E2 1-16 

Weidevogels E2 - ODO E3 7-9 

ODO E4 - ALO E4 21-2 

ODO E5 - Achilles (Hg) E4 4-8 

ODO F2 - Die Haghe F1 6-13 

Fortuna/Delta Logistiek F6 - 
ODO F4 

5-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Komende weken is er in verband met de voorjaarsvakantie maar een beperkt programma. Met uitzondering 
van ODO 5 zijn alle teams zijn de eerstvolgende 2 zaterdagen vrij. ODO 5 speelt aanstaande zaterdag nog 
een uitwedstrijd. 
 
Onderstaand ook alvast  het programma voor zaterdag 9 maart (nog even zonder invallers en reserves), 
mocht je nu al weten dat je niet kan laat het mij dan z.s.m. weten. 
 
Geniet van jullie vrije zaterdagen!! 
 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 23 februari 
  

46246 Paal Centraal 5 - ODO 5 Aanvang 18:00 

Coach Bram V Vertrek 16:50 

Heren Bart V, Bram L, Jeroen, Koen, Wouter L Chauffeurs Jeroen, Nathan, Emy 

Dames Emy , Maud R, Suzan , Vera Sporthal TU Delft 

Reserves Laura P Mekelweg 8, 2628 CD Delft 

Afwezig Nathan, Emma S 

  

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 9 maart 

  

21397 Vitesse (Ba) 1 - ODO 1 Aanvang 19:00 

Coach Rob B Vertrek 17:15 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Chauffeurs Cynthia, Nikki H, Lennart M 

Dames Cynthia, Diana, Jenny, Nikki H Bongerdhal 

 
Dierensteinweg 6b 2991 XJ Barendrecht 

  
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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23224 Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 Aanvang 17:30 

Coach Lennart L Vertrek 15:50 

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

Dames Daphne W, Iris G, Isa , Kim B Bongerdhal 

Afwezig Ilse A, Noor B Dierensteinweg 6b 2991 XJ Barendrecht 

  

24164 KVS/Maritiem 5 - ODO 3 Aanvang 17:35 

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

Vertrek 16:15 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Chauffeurs Bram V, Celine, Xavienne 

Afwezig Xavienne De Blinkerd 

 
Seinpoststraat 150, Scheveningen 

  

26990 ODO 4 - Paal Centraal 3 Aanvang 17:25 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Aanwezig 16:25 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Scheidsrechter Marc 

  

28618 Meervogels/Física A2 - ODO A1 Aanvang 13:35 

Coach Rick, Erna Vertrek 12:35 

Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs 
Pepijn H, Daphne K, 
Marieke 

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

 
Prismalaan 40, 2718CX Zoetermeer 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

43220 ODO A2 - KCR A3 Aanvang 16:10 

Coach Jacco, Bianca Aanwezig 15:10 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Scheidsrechter Olaf 

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

  

  

 
 
 
 
 
 

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

ODO 1 - Weidevogels 1 (9-13) 

Op de eerste mooie lente zaterdag mocht ODO 1 aantreden tegen het geplaagde Weidevogels. De nummer 
laatst van de poule heeft veel last van randzaken, waardoor de focus op korfbal bij hen niet altijd 100% is. 
Uit hadden we de punten gepakt en voor ons was het zaak om definitief afstand te nemen van 
Weidevogels. We begonnen ronduit slecht. Binnen 2 minuten keken wel al tegen een 0-2 achterstand aan 
en aanvallend speelden we veel te gehaast en kozen daardoor niet voor de juiste schoten. Weidevogels 
bleef makkelijker aanvallen en wij hadden veel moeite om tot score te komen. Met rust keken we nog 
steeds tegen een achterstand aan (5-6). In de rust kregen we, niet meer dan terecht, een donderspeech, 
met als doel om in de tweede helft zorgvuldiger, feller maar vooral slimmer te gaan spelen. Direct na rust 
viel de 5-7 en we waren niet bij machte om het om te draaien. ODO bleef te veel de 1-tegen-1 duels zoeken 
en dat was hetgeen wat gisteren niet tot resultaat ging leiden. Weidevogels liep uit naar een gat van 4 en 
dan stond na afloop nog steeds op het scorebord. Veel boosheid en frustratie bij de spelers over het verloop 
van de wedstrijd, maar de enige die daar voor verantwoordelijk waren, zijn wijzelf. Met een dramatisch 
schotpercentage van 11% ga je geen wedstrijden winnen en dus was een nederlaag het enige logische 
resultaat. Typisch maar ook ook opvallend is dat wij grote pieken hebben en diepe dalen. We zijn de enige 
die de koploper ONDO heeft weten te verslaan (met maar liefst 8 doelpunten verschil) en tegelijkertijd zijn 
we de enige ploeg die punten heeft gemorst tegen de nummer laatst, Weidevogels. Aan ons de taak om het 
restant van de zaalcompetitie constanter te worden en niet zo door de ondergrens te zakken. Supporters en 
team van de week, bedankt voor jullie support en we hopen jullie over een aantal weken weer te zien bij de 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Korbis. Willem 
 
 

Helpers Potgrondactie 2019 
 
Inmiddels zijn de folders uitgedeeld in heel Maasland en in delen van Maassluis en er zijn al vele 
bestellingen binnen. Maar……… we zijn er nog lang niet. We moeten immers veel zakken verkopen, willen 
we een leuk bedrag voor de vereniging overhouden. Daarom zullen we de komende weken nog eens extra 
energie in deze actie gaan steken. En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
 
HUIS-AAN-HUIS RONDE 
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: Jaap v W., Thom, Jannes, Marlize en Pien (18.00) 
ODO 1: Nikki, Cynthia, 
ODO 2: Noor, Isa, Iris G, Ilse, Kim, Daphne W 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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ODO 3: Xavienne, Joyce, Celine, Janny, Marije 
ODO 4: Jakomijn, Barbara 
ODO 5: Vera, Emma, Maud, Emy  
ODO overige: Karin, Laura Z, Marjanneke 
 
ODO A1: Daniëlle, Gysa, Jaline, Marieke 
ODO A2: Isabelle, Femke , Amber, Laura, Nicolette, Nina 
ODO B1: Liza, Fenne, Sam, Marit 
ODO B2: Britt, Karlijn, Milou, Brigit, Roos, 
 
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 
 
Aflevering speciale producten (vrijdag 22 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Thom, Wouter G., Henk G. , Jan & Jeroen ?, Ronald & Rob, Max van Viersen, 
Simon, Bart Hofstede ? Kees v.d Vaart, 
 

DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 23 MAART) 
Op 23 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We starten 
vanuit de ODO kantine. Daarna rijden we met twee grote BVB-wagens door het dorp. We rekenen op de 
hulp van de volgende mensen: 
 
Coördinatie (in ODO kantine) 
7.30 uur 
Hoofdcoördinatie: Thom, Jannes , Marlize, Pien 
 
Vrachtwagens (vanaf ODO kantine) 
7.30 uur (vertrek 8.00) 
Bijrijders vrachtwagen: Janny  & Rianne 
 
Wijkcoördinatoren (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Kees, Simon, Erik en Michiel v.d Vaart 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom, Wouter G. 
 
Aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: Fred & David 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos & Michiel M. 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 

ODO 1: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 2: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 3: Bart, Bram V, Jaap V, Kees P, Thijs 
ODO 4: Jarno, Teko, Simon, Rob, Hans, Olaf 
ODO 5: Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Wouter, Koen, Nathan 
 
ODO A1: Niels, Pepijn, Jim, Joris 
ODO A2: Lex, Dustin, Jelle, Gijs 
ODO B1: Sam, Cas, Twan, Jordy 
ODO B2: Ivo, Stef, Thijs M, Kevin 
 
Overige helpers: Max van Viersen, Koen Boekestijn, Marco van Buuren, Remco Verbarendse , Freek 
Wierda, Jacco de Bruijn, Lennart v.d Lingen, 
 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
???? 
  
Andere ouders die ook willen meehelpen met het wegbrengen van zakken, kunnen zich melden op 
onderstaande nummers of via de mail. U bent van harte welkom! 
 
 
Om deze actie succesvol te maken, is jullie hulp hard nodig. Mocht je echt niet kunnen, mail dit dan naar 
potgrond@odomaasland.nl of bel even met een van ons. 
 
Tot dan!               Pien (06-14645544) Marlize (06-30175139) 
      
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
Geen bijdrage  
 
 

PUPILLEN E &  F 
 

Sloddervos 

 
Zaterdag 9 februari ben ik per ongeluk vergeten om 2 blauw/oranje BVB hesjes mee te nemen na de 
wedstrijd van de E5. Wie o wie heeft deze toevallig in de sporthal (op de tribune) gevonden? 
Laat even weten, alvast bedankt! 
 
Groeten, Ronald van der Hoeven, telnr. 0647677310 
 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Volgend weekend begint de voorjaarsvakantie waardoor er maar een paar wedstrijden zijn. 
Sommige kinderen uit andere teams staan op om in te vallen. 
 
Hele fijne vakantie en veel plezier ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 23 februari 

  

26323 Nieuwerkerk F3 - ODO F2 Aanvang 09:00 

Coach Jenny, Laura P Vertrek 08:10 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Tjerk S, Youp 

Dames Feline, Jasmijne, Lieke De Kleine Vink Hal 

Afwezig Ilse van de K, Sofie 
Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan den 
IJssel 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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27493 
Fortuna/Delta Logistiek F3 - ODO 
F3 

Aanvang 10:00 

Coach Suzan Vertrek 09:20 

Heren Aron S Chauffeurs Maud G, Anjali 

Dames Anjali, Maud G, Noelle-Sophie, Sophie Fortuna-hal 

Afwezig Jaline, Anne Schoemakerstraat 342, Delft 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 2 maart 

  

28331 Korbis F2 - ODO F2 Aanvang 10:05 

Coach Jenny, Laura P Vertrek 09:05 

Heren Thijmen, Tjerk S, Youp Chauffeurs Ilse van de K, Jasmijne 

Dames Jasmijne, Lieke De Dreef 

Afwezig Ilse van de K, Sofie Sniepweg 59 WADDINXVEEN 

  

 
Wedstrijdverslagen 

ALO E3 - ODO E2 (1-16) 

1-16, dat staat als een huis. Alhoewel in de KNKV app nu 1-14 staat als offici�le uitslag. Doet er niet toe. 
Met Juliette bijna nog op schaatsen vanuit Dordrecht ingevlogen en de Lentedisco in de benen hebben is 
het altijd maar afwachten hoe de stuiterballen stuiten. Sam kon er helaas niet bij zijn, zij had haar eigen 
wedstrijd op dezelfde tijd. Na een rustige bespreking laat de zaal in, er werd nog hockey gespeeld. Er werd 
weer heel goed druk gezet bij de tegenstander, en dit keer ook bij de 4 seconden regel. Hierdoor kregen we 
heel veel balbezit. En wat deden jullie er mee? Er werd leuk gespeeld, jullie probeerden geduldig rond te 
spelen en naar de goede kansen te kijken. De tegenstand was wel veel minder maar het was goed om te 
zien dat jullie probeerden te spelen en niet elke bal overhaast te gooien of schieten. Er werden leuke 
aanvallen uitgespeeld en zodra ALO de bal kreeg zaten jullie er boven op. In de 1e 10 minuten werd er 
maar 1 keer gescoord, daarna gingen we goed los. In de rust stond het 0-5 en had ALO niets in te brengen. 
In de 2e helft heel veel kansen waarvan er nog 11 benut werden. Na afloop hoorden jullie dat de nummer 2 
Phoenix die ochtend verloren had dus nog even doorzetten...3 thuiswedstrijden te gaan, en we gaan ervoor 
ze alle 3 te winnen! Toch wel een speciale vermelding voor de scheidsrechter(s) van vandaag. 
Scheidsrechters? Jawel, de aangewezen scheidsrechter was helaas verhinderd, en via de coach hoorden 
we vooraf dat 2 ouders elk een helft zouden fluiten. We willen beide heren graag een contractje aanbieden 
om wekelijks te komen fluiten. Beiden floten een goede wedstrijd, met veel aandacht voor uitleg aan de 
spelers, toepassen van de regels en veel enthousiasme. En dat zou je graag overal, elke week willen zien. 
Hulde! We gaan nu een korte(?) vakantie break in. Komende week nog 2x trainen, en dan begint de 
voorjaarsvakantie. tot dinsdag! Groetjes, Rob  

http://www.hwh-accountants.nl/
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ODO E4 - ALO E4 (21-2) 

Odo E4 - Alo E4 We mochten vandaag tegen de laatste in de poule spelen. Alleen waren we bang dat het 
geen makkelijke wedstrijd zou worden omdat we alle 5 gisteren de school disco hadden tot 22:00. Tijdens 
de training hebben de coaches beloofd dat als we er 20 zouden maken dat we dan taart zouden krijgen. Ze 

wisten van de disco dus dachten ze dat doen ze toch nooit�. tja we lusten wel heel graag taart. We 
begonnen de wedstrijd met merel op de bank en opende vrij snel de score. Met de beats van gisteren in ons 
hoofd ging het als een trein en voor we het wisten opende Eva de 1-0. We speelde goed samen en snel de 
ballen rond waardoor ik er 3 achter elkaar in de korf kon gooien. Alo speelde daarna een dame vrij en die 
scoorde de 4-1 en kort daarna een heer en oeps 4-2. Eva vond het toen tijd voor haar 2e doelpunt! Yes 5-2 
na het eerste kwart. De tweede kwart kon ik goed kijken vanaf de bank hoe ze aan het spelen waren. Het 
duurde een paar minuten voor ze de bal weer goed rond kregen. Maar toen het weer goed liep scoorde 
Brent snel 2 doelpunten! Een paar pogingen verder was het de beurt aan Sven 8-2. Toen dacht Eva maar 
dat kan ik ook hoor scoren en hupsakee de 9e en dat was de stand bij rust. Na de rust mocht ik er weer in 
en mocht Brent kijken hoe wij aan het spelen waren. Ik mocht dit kwart spelen als jongen dus Floris mocht 
ook zijn doelpunten gaan maken ;-) We waren al lekker warm dus het duurde niet lang voordat ik er weer 

een scoorde en nog een en nog een en�. Ja dat werden en 6 in het derde kwart en dat bracht de score op 
15-2. Met nog 10 minuten te gaan voor hopelijk nog 5 doelpunten leek de taart voor ons binnen bereik. Het 
laatste kwart mocht Sven ons aanmoedigen en toekijken naar ons. De coaches werden al zenuwachtig 
vanwege de stand maar bleven ons toch aanmoedigen om goed de bal rond te spelen om tot een doelpunt 
te komen. En daar was de volgende alweer van Eva en nog een van Eva! spannend 17-2 nog 3 voor de 

taart� Kort daarna maakte Floris de 18-2. En ja hoor na de vele pogingen de beloning voor Merel 19-2!! Tja 

het was nu of nooit dus sorry coaches boem 20-2 !!!!!!!!!! Taart Taart Taart voor ons� Maar bij 25 
doelpunten krijgen we 2 taarten jammieeee dus speelde we vrolijk verder. Helaas ging de tijd te snel en 
gooide ik mijn laatste erin waarmee de eindstand 21-2 voor ons was. We zijn blij en tevreden dat we 
gewonnen hebben met het goede spel van vandaag. Het samen spelen ging heel goed vandaag en 
ondanks de disco hebben we een sterke wedstrijd gespeeld. Groetjes, Fleur en Floris 

ODO F2 - Die Haghe F1 

Vandaag moest ODO F2 tegen Die Haghe F1. Die staan boven aan en hadden nog nooit verloren. Uit bij 
Die Haghe verloren we 25-9, dus de taak van vandaag was om er minder door te laten zodat we dichter in 
de buurt kwamen. 
 
Afgelopen weken is er veel geoefend op het verdedigen. Belangrijk is dat je een dakje maakt zodat je 
tegenstander niet kan schieten. Je moet dan ook heel dicht bij je tegenstander staan, anders heeft het geen 
zin. Ook is het zo dat je eigenlijk niet je tegenstander moet verdedigen maar de bal! Op die manier maak je 
het gooien het aller moeilijkst. 
Samengevat: 
1: dicht bij je tegenstander staan 
2: dakje maken 
3: de bal verdedigen 

http://www.biesheuvelsport.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Al deze punten heeft ODO F2 super goed uitgevoerd! Hierdoor had Die Haghe veel meer moeite om te 
scoren. Jullie kregen zelfs een compliment van de coach van de tegenstander! Goed gedaan! Helaas wel 
verloren (6-13) maar het ging al super veel beter dan vorige keer! Ga zo door met verdedigen! 
 
Groetjes Jenny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Helpers Potgrondactie 2019 
 
Inmiddels zijn de folders uitgedeeld in heel Maasland en in delen van Maassluis en er zijn al vele 
bestellingen binnen. Maar……… we zijn er nog lang niet. We moeten immers veel zakken verkopen, willen 
we een leuk bedrag voor de vereniging overhouden. Daarom zullen we de komende weken nog eens extra 
energie in deze actie gaan steken. En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
 
HUIS-AAN-HUIS RONDE 
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: 
 

http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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Maandag 11 maart om 18.15 uur verzamelen in de sporthal:  
Begeleiding: Jaap v W., Thom, Jannes, Marlize en Pien (18.00) 
ODO 1: Nikki, Cynthia, 
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  
ODO overige: Karin, Laura Z, Marjanneke 
 
ODO A1: Daniëlle, Gysa, Jaline, Marieke 
ODO A2: Isabelle, Femke , Amber, Laura, Nicolette, Nina 
ODO B1: Liza, Fenne, Sam, Marit 
ODO B2: Britt, Karlijn, Milou, Brigit, Roos, 
 
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 
 
 
 
 
Aflevering speciale producten (vrijdag 22 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Thom, Wouter G., Henk G. , Jan & Jeroen ?, Ronald & Rob, Max van Viersen, 
Simon, Bart Hofstede ? Kees v.d Vaart, 
 

DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 23 MAART) 
Op 23 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We starten 
vanuit de ODO kantine. Daarna rijden we met twee grote BVB-wagens door het dorp. We rekenen op de 
hulp van de volgende mensen: 
 
 
 
 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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Coördinatie (in ODO kantine) 
7.30 uur 
Hoofdcoördinatie: Thom, Jannes , Marlize, Pien 
 
Vrachtwagens (vanaf ODO kantine) 
7.30 uur (vertrek 8.00) 
Bijrijders vrachtwagen: Janny  & Rianne 
 
Wijkcoördinatoren (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Kees, Simon, Erik en Michiel v.d Vaart 
 
Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom, Wouter G. 
 
Aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: Fred & David 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos & Michiel M. 
 

Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 

ODO 1: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 2: i.v.m wedstrijd onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 3: Bart, Bram V, Jaap V, Kees P, Thijs 
ODO 4: Jarno, Teko, Simon, Rob, Hans, Olaf 
ODO 5: Bart V, Bram L, Jacco, Jeroen V, Wouter, Koen, Nathan 
 
ODO A1: Niels, Pepijn, Jim, Joris 
ODO A2: Lex, Dustin, Jelle, Gijs 
ODO B1: Sam, Cas, Twan, Jordy 
ODO B2: Ivo, Stef, Thijs M, Kevin 
 
Overige helpers: Max van Viersen, Koen Boekestijn, Marco van Buuren, Remco Verbarendse , Freek 
Wierda, Jacco de Bruijn, Lennart v.d Lingen, 
 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
???? 
  

http://www.lrombout.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Andere ouders die ook willen meehelpen met het wegbrengen van zakken, kunnen zich melden op 
onderstaande nummers of via de mail. U bent van harte welkom! 
 
 
Om deze actie succesvol te maken, is jullie hulp hard nodig. Mocht je echt niet kunnen, mail dit dan naar 
potgrond@odomaasland.nl of bel even met een van ons. 
 
Tot dan!               Pien (06-14645544) Marlize (06-30175139) 
      
 

KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris  
 
De komende 2 weken is er geen trainen ivm de voorjaarsvakantie. 
 
Fijne vakantie ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 

 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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