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 VAN HET BESTUUR 
 
Na een prachtige halve week van fantastisch mooi weer, nu weer een start van een druilerige periode. 
Gelukkig spelen we nog in de zaal de komende weken en is het gewoon wachten op een spetterend mooi-
weer-veldseizoen! 
 
In dit voorwoord wil ik toch weer de aandacht vestigen op de potgrondactie. We kunnen er niet genoeg over 
spreken, omdat er ook een noodzaak is dat deze actie zal slagen. Onze grootste inkomstenbron is het 
ophalen van oud papier en deze potgrondactie. De prijs van oud papier is echter elk jaar weer een 
onzekere. In het verleden hebben we geprofiteerd van stijgende papierprijzen op de wereldmarkt, maar ook 
onzekere inkomsten gehad vanwege dalende papierprijzen. ODO heeft een groot netwerk aan personen die 
ons heel veel gunnen en ondersteunen (qua denkkracht, financieel en materieel!), maar helaas hebben wij 
nog geen bekende die werkt op de oud-papier-prijzen-wereldmarkt die een beetje sturing kan geven aan 
onze ODO-opbrengst. Des te belangrijker is dus onze potgrondactie! 
 
Geef je op via de secretaris (secretaris@odomaasland.nl) voor een paar uurtjes op vrijdagavond 22 maart 
of zaterdagochtend 23 maart. Het geeft echt voldoening om mee te mogen werken aan de meest lucratieve 
actie van deze vereniging. 
 
Namens het ODO-bestuur, 
Marjan Vos-Pols 
 

JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fijne dag toe. 
 
  3 maart Femke Kroes  5 maart Britt van Nierop 
    Tim Buitelaar    Aron van Zielst 
  5 maart Britt van Nierop 6 maart Marian Vermaat 
    Aron van Zielst 
  8 maart Sam van Buuren 11 maart Janny Ramakers 
 
 

 

 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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ALGEMEEN 
 

Gezocht: Planner bardiensten 
 

Na een flink aantal jaren wil Ria Goedendorp deze taak graag overdragen. Met ingang van de tweede helft 
van de veldcompetitie zoeken we een planner voor de bardiensten. 
 
Wat houdt deze functie in. 
De planner maakt op basis van het bestand aan vrijwilligers, aangevuld met spelende leden, een planning 
voor een aantal weken vooruit en houdt die vervolgens wekelijks actueel door wijzigingen te verwerken. 
 
Wat is het niet. 
De planner hoeft niet zelf op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de bardiensten, dat doet het bestuur / de 
vrijwilligers coördinator.  
De planner hoeft de bardiensten op zaterdag niet op te starten, dat doet de kantine commissie.  
 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact met mij (Kees van der Vaart, zie 
contactgegevens onder volgende bericht) op en uiteraard kun je ook met  vragen bij Ria terecht.  
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 

 

Speelkaar maken veld en clubgebouw 
 

Het is een goede gewoonte om voor de start van de tweede helft veldseizoen te zorgen dat de 
accommodatie er weer netjes bij ligt.  
Hier en daar moet beplanting gesnoeid worden, het straatwerk moet onkruidvrij gemaakt worden, de 
reclameborden en dug outs schoongemaakt, het beachveld schoonmaken, de douchekoppen en kranen 
nagekeken en nog wat andere klusjes. 
 
Zaterdag 16 maart vanaf 08.30 uur, op de dag van Nederland Doet, wil ik dit oppakken. Daarvoor zoek ik 
nog enkele vrijwilligers om te helpen, dan zijn we met een paar uur weer klaar en kunnen we zelf en onze 
gasten weer optimaal gebruik maken van de accommodatie. 
 
Graag een berichtje aan mij als je kunt helpen. 
 
Kees van der Vaart 
Coördinator vrijwilligers 
Tel 06 39482101 
Mail cmvaart@gmail.com 
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

mailto:cmvaart@gmail.com
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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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 
 
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 
 

 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Aflevering speciale producten (vrijdag 22 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Thom, Wouter G., Henk G. , Jan , Ronald & Rob, Max van Viersen, Simon, Bart 
Hofstede (vanaf 13:00 uur )?, 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. 
 
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, Rob, Hans, Olaf 
ODO 5: Bram L, Jacco, Wouter, Koen, Nathan 
 
 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ODO A1: Niels, Pepijn, Jim, Joris 
ODO A2: Lex, Dustin, Jelle, Gijs 
ODO B1: Sam, Cas, Twan, Jordi 
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, Christiaan Barendse 
 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
Marjan Pols 
  
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) 
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 
 
De zaal competitie duurt lang dit seizoen.....? 
 
Dit seizoen heeft het KNKV de programmering aangepast, met als resultaat dat we op een later moment de 
zaal in zijn gegaan, en dus ook later klaar zijn (30 Maart laatste wedstrijddag) en zal de veldcompetitie ook 
langer doorgaan dan afgelopen seizoen. Alles om tegemoet te komen aan de wensen van de verenigingen. 
En natuurlijk zijn wij als ODO ook erg benieuwd hoe alles zal uitpakken. Wat opvalt zijn de grote ‘gaten’ in 
de programmering, waardoor vooral jeugdteams soms 2, 3 en zelfs 4 weken niet spelen. En toch een paar 
wedstrijden in de voorjaarsvakantie. Maar in grote lijnen lijkt het aardig te kloppen, Niet naar ieders zin, 
maar dat laatste zal ook niet mogelijk zijn. 
 
 
De stand van zaken in de huidige zaalcompetitie geeft een wisselend beeld qua prestaties; we zien dat 
onze selectie het zwaar heeft (ODO 2) of zwaarder heeft (ODO 1) en de laatste 4 wedstrijden nog de 
nodige punten moeten vergaren om het degradatie spook af te wenden en/of een redelijke eindklassering te 
noteren. ODO 3 speelt in de R3e klasse verdienstelijk mee voor een 2e plek onder ongenaakbare koploper 
Weidevogels. ODO 4 zal nog een paar punten moeten sprokkelen om in de middenmoot te eindigen. ODO 
5 draait bovenin mee maar zal waarschijnlijk de eer moeten laten aan Excelsior of de Meervogels. 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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Bij de junioren bungelt de A1 onderaan net voor het puntloze Nikantes. Hopelijk heeft de voorjaarsvakantie 
en de rust jullie weer energie gegeven om in de laatste wedstrijden het beste in jezelf naar boven te halen! 
De A2 kan, in een lastige poule, met een eindspurt nog een mooie middenmoot klassering verdienen.  
 
Bij de aspiranten doen een paar teams mee voor het kampioenschap. De B1 speelt knap bovenin mee in 
de 2e klasse, maar heeft na de zeperd tegen de Dijkvogels een punt achterstand en is van koploper in de 
achtervolging. De B2 speelt vrij hoog in de breedtesport, is koploper en heeft afgelopen zaterdag weer een 
goede stap gezet door van nummer 3 KCC ruim te winnen. Komende zaterdag volgt de belangrijke 
wedstrijd tegen nummer 2 KOAG. De C1 speelt ook hoog in de breedtesport en heeft na wat mindere 
wedstrijden de koppositie moeten afstaan aan eeuwige concurrent HKV Eibernest. Met 1 punt achterstand 
is het zelf alle punten pakken en hopen dat zij een misstap maken! De C2 speelt in een lastige poule maar 
heeft toch al een paar wedstrijden gewonnen. Wellicht zit er nog een stunt in tegen Olympia! De D1 is trotse 
koploper met 1 punt voorsprong op OZC. In deze hoge breedtesport poule zijn een 3-4 tal teams behoorlijk 
aan elkaar gewaagd en is focus erg belangrijk. Komende zaterdag de pittige wedstrijd tegen de Daaik zal 
behoorlijk beslissend zijn. De D2 zit in een lastige poule, eigenlijk te hoog. Dit meidenteam knokt elke week 
hard en traint er ook hard voor. Maar de verschillen zijn er groot. 
 
Bij de pupillen maar liefst 3 kandidaten voor het kampioenschap. De E1 is trotse lijstaanvoerder in de 
hoogste poule maar ook hier zijn er 3-4 teams die elkaar nauwelijks ontlopen. De wedstrijd a.s. zaterdag 
tegen Phoenix zal beslissend worden voor een (gedeeld) kampioenschap. De E2 staat ongeslagen 
bovenaan en is bijna niet meer te achterhalen door de nummer 2. De E3 doet het erg goed in een best wel 
hoge poule. Vooral koploper ONDO is net te sterk maar de E3 is zeker de best of the rest. Wellicht kunnen 
jullie op 16 maart nog eens stunten tegen Fortuna! De E4 staat ongeslagen bovenaan en kan het (gedeeld) 
kampioenschap niet meer ontgaan. Een knappe prestatie. De E5 heeft het moeilijker maar staat op een 
mooie plek in de middenmoot. 
Dan de F pupillen. Dit seizoen hebben we maar liefst 4 F teams en daar zijn we best wel trots op. De F1 
speelt, net als afgelopen seizoen, best wel heel hoog en draait goed mee. Helaas is vooral Nieuwerkerk net 
te goed voor alle teams. De F2 draait goed mee in hun poule en staat in de middenmoot. Zowel Korbis als 
Die Haghe zijn een maatje te groot. Bij de F3 en F4 is het leren wedstrijdjes spelen nog belangrijker dan de 
stand in de ranglijst. Met veel plezier wordt er elke week getraind en gespeeld. 
 
Alle teams heel veel succes en plezier gewenst in de komende weken!! 
 
Rob van der Hak 
TC 
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 
 
 
 
 
 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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Zaalkorfbalfinale 13 April ZiggoDome UPDATE! 
 
Hallo allemaal, het duurt nog even maar over 6 weken is het al weer zover, de zaal korfbalfinale komt in 
zicht!  
 
We hebben nog enkele kaartjes beschikbaar, dus als je mee wilt geef je snel op bij  
 
Erik Passchier (0620654738) of Rob van der Hak (0613717049)  
 
OP = OP 
 
 

UITSLAGEN 
 
KCC/SO natural B3 - ODO B2 23 - 11 
Korbis F2 - ODO F2   14 -  7 
 
 
 
 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Daar gaan we weer …… 
 
Ik hoop dat jullie genoten hebben van jullie korfbal-break en weer helemaal fit zijn voor het laatste deel van 
de zaalcompetitie. 
 
 Komende zaterdag is alleen het 5e vrij, de overige teams kunnen weer het veld (lees: de zaal) in! 
 
Veel succes allemaal!! 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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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 E, Jenny, Nikki H Bongerdhal 

 
Dierensteinweg 6b 2991 XJ Barendrecht 

  

23224 Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 Aanvang 17:30 

Coach Lennart L Vertrek 15:50 

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

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

Reserves Daniëlle, Jaline, Niels H + heer 3 Dierensteinweg 6b 2991 XJ Barendrecht 

Afwezig Martijn V, Ilse A, Noor B 

  

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 

Opmerking 
reserveheer 3 gaarne met 2 mee (later deze week beslissen) 
reservedame wordt nog geregeld 

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 

Reserves Maud R 

  

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 

Reserves Marit, Twan R Prismalaan 40, 2718CX Zoetermeer 

Opmerking reserves uit B1 direct na wedstrijd A1 naar DES brengen aub! 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.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdagen 9 en 16 Maart 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn er een 4-tal zaterdagen in de zaal en gaan we daarna weer de wei in. Voor de 
komende 2 weken doen we graag een beroep op ouders voor het opbouwen van de zaal, en de 
zaaldienst/wacht. 
 
Zaterdag 9 Maart (geen schilden ophangen) 
 
10.30 – 11.00 uur opbouw  Sanneke Gorissen, Remco Verbarendse 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Sanneke Gorissen 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht John Barendse 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Rienke Warnaar 
14.00 – 15.05 uur zaalwacht Janet Vijverberg 
15.05 – 16.10 uur zaalwacht Mieke Diependaal 
16.10 – 17.15 uur zaalwacht Monique Verboon 
17.15 – einde    ODO 4 (ook opruimen) 
 
Zaterdag 16 Maart (geen schilden ophangen) 
 
09.30 – 10.00 uur opbouw  Carina van Rhee, Danielle Nicolaas 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht Carina van Rhee 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Carla Ammerlaan 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Marja van der Wel 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Marcel Boon 
14.00 – 15.00 uur zaalwacht Elizabeth van Roest 
15.00 – 16.05 uur zaalwacht Petra Haring 
16.05 – 17.10 uur zaalwacht André Vos 
17.15 – 18.25 uur   ODO 4 
18.25 – einde    ODO 5 (ook opruimen) 
 
Namens ODO alvast bedankt voor jullie inzet! 
 
Rob van der Hak 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
De vakantie zit er weer op en de meeste teams gaan zaterdag weer een wedstrijd spelen. Alleen de D- 
teams hebben nog een weekje vrij. Afgelopen week had B2 nog een wedstrijd en won deze ruim. Ruststand 
was 1-7, eindstand 3-11. Jullie staan bovenin de poule en hebben een reële kans op het kampioenschap. 
Dit geldt voor meer aspiranten ploegen dus de laatste periode van de zaal lekker trainen en mooie 
wedstrijden neerzetten, voor wie weet een mooie medaille als afsluiting. 

Iedereen weer veel succes!! 

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

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 9 maart 

  

29887 DES (D) B1 - ODO B1 Aanvang 16:10 

Coach Frits Van M Vertrek 14:45 

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

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z De Hoornbloem 

Reserves Iris P, Toine W Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

42218 ODO B2 - KOAG B3 Aanvang 15:05 

Coach Willem V, Wouter G Aanwezig 14:20 

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

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

  

38245 ODO C1 - ONDO (G) C2 Aanvang 13:00 

Coach Martijn V, Nathan Aanwezig 12:15 

Heren Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Thijs R 

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

Afwezig Kobus, Aimee 

  

39638 ODO C2 - Olympia (S) C2 Aanvang 14:00 

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 13:30 

Heren Jayden, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Marlize 

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

Afwezig Joa 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdagen 9 en 16 Maart 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn er een 4-tal zaterdagen in de zaal en gaan we daarna weer de wei in. Voor de 
komende 2 weken doen we graag een beroep op ouders voor het opbouwen van de zaal, en de 
zaaldienst/wacht. 
 
Zaterdag 9 Maart (geen schilden ophangen) 
 
10.30 – 11.00 uur opbouw  Sanneke Gorissen, Remco Verbarendse 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Sanneke Gorissen 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht John Barendse 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Rienke Warnaar 
14.00 – 15.05 uur zaalwacht Janet Vijverberg 
15.05 – 16.10 uur zaalwacht Mieke Diependaal 
16.10 – 17.15 uur zaalwacht Monique Verboon 
17.15 – einde    ODO 4 (ook opruimen) 
 
Zaterdag 16 Maart (geen schilden ophangen) 
 
09.30 – 10.00 uur opbouw  Carina van Rhee, Danielle Nicolaas 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht Carina van Rhee 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Carla Ammerlaan 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Marja van der Wel 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Marcel Boon 
14.00 – 15.00 uur zaalwacht Elizabeth van Roest 
15.00 – 16.05 uur zaalwacht Petra Haring 
16.05 – 17.10 uur zaalwacht André Vos 
17.15 – 18.25 uur   ODO 4 
18.25 – einde    ODO 5 (ook opruimen) 
 
Namens ODO alvast bedankt voor jullie inzet! 
 
Rob van der Hak 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Ik hoop dat jullie allemaal een leuke (ski) vakantie hebben gehad. 2 teams hebben wel moeten spelen in de 
vakantie . As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. Als je nu al weet dat je er een keer niet bent geef dit 
dan al vast door. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 9 maart 

  

33231 Phoenix E1 - ODO E1 Aanvang 09:00 

Coach Diana E, Martijn M Vertrek 07:55 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Tess B, Pien G 

Dames Lotte, Pien G, Tess B Oosterpoort 

 
Zanzibarplein 21, Zoetermeer 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

32564 ODO E2 - Achilles (Hg) E3 Aanvang 12:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 11:30 

Heren Frodo, Tijn Scheidsrechter Vera 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

31315 ODO E3 - Meervogels/Física E1 Aanvang 11:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:30 

Heren Jordy, Tim B Scheidsrechter Lex 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende 

  

29995 ONDO (G) E6 - ODO E4 Aanvang 09:00 

Coach Gysa, Marieke Vertrek 08:10 

Heren Brent, Sven N De Hoekstee 

Dames Eva V, Fleur B, Merel Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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31259 

 
Fortuna/Delta Logistiek E6 - ODO E5 

 
Aanvang 

 
10:00 

Coach Ronald Vertrek 09:10 

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

 
Fortuna-hal 

 
Schoemakerstraat 342, Delft 

  

28510 ODO F1 - Nieuwerkerk F1 Aanvang 12:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Aanwezig 11:30 

Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Nicolette 

Dames Emma B, Feline, Lieke 

  

26894 ODO F3 - Achilles (Hg) F2 Aanvang 11:00 

Coach Jaline, Suzan Aanwezig 10:30 

Heren Aron S Scheidsrechter Daniëlle 

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

  

 
Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdagen 9 en 16 Maart 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn er een 4-tal zaterdagen in de zaal en gaan we daarna weer de wei in. Voor de 
komende 2 weken doen we graag een beroep op ouders voor het opbouwen van de zaal, en de 
zaaldienst/wacht. 
 
Zaterdag 9 Maart (geen schilden ophangen) 
 
10.30 – 11.00 uur opbouw  Sanneke Gorissen, Remco Verbarendse 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Sanneke Gorissen 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht John Barendse 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Rienke Warnaar 
14.00 – 15.05 uur zaalwacht Janet Vijverberg 
15.05 – 16.10 uur zaalwacht Mieke Diependaal 
16.10 – 17.15 uur zaalwacht Monique Verboon 
17.15 – einde    ODO 4 (ook opruimen) 
 
Zaterdag 16 Maart (geen schilden ophangen) 
 
09.30 – 10.00 uur opbouw  Carina van Rhee, Danielle Nicolaas 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht Carina van Rhee 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Carla Ammerlaan 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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12.00 – 13.00 uur zaalwacht Marja van der Wel 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Marcel Boon 
14.00 – 15.00 uur zaalwacht Elizabeth van Roest 
15.00 – 16.05 uur zaalwacht Petra Haring 
16.05 – 17.10 uur zaalwacht André Vos 
17.15 – 18.25 uur   ODO 4 
18.25 – einde    ODO 5 (ook opruimen) 
 
Namens ODO alvast bedankt voor jullie inzet! 
 
Rob van der Hak 

WEDSTRIJDVERSLAG 

 
Korbis F2 - ODO F2 

Vandaag moesten we tegen Korbis F2. Die stonden 4 punten boven ons en vorige keer hadden we 16-10 

verloren, maar was het wel een spannende wedstrijd. Sophie en Ilse waren er niet, die waren aan het skiën, 
dus we hadden hulp van Thijmen en Lieke. Het ging best goed! Iedereen gooide goed over en stapte langs 
de lange armen van Korbis. Bij Korbis was iedereen langer dan ODO. We verdedigde super goed. Iedereen 
heeft zijn tegenstander een keer geblokt! Dat was echt knap! Het was een moeilijke wedstrijd. Na 10 
minuten stonden we 2-1 achter. Korbis had nog moeite met het vinden van de korf. We verdedigde goed. 
Na 20 minuten was het 4-3, echt spannend. Hierna scoorde ze veel achter elkaar. Jasmijne had pijn aan 
haar arm, maar ging gelukkig knap door! Hierdoor konden onze superspelers er nog een aantal scoren. Op 
het einde was het 14-7. Met de strafworpen was het 4-2. Doelpunten van ODO (7x): Thijmen (3x), Lieke 
(2x), Joep en Tjerk. Volgende week zijn we vrij en kan iedereen iets anders doen op zaterdag! Groetjes 
Tjerk (&Jenny) 
 

KANGOEROEKLUP 
 
Ik hoop dat jullie ook een leuk vakantie hebben gehad. As zaterdag is er trainen van 11 tot 12 uur in 
sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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