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 VAN HET BESTUUR 
 

Vanuit het bestuur  
 
Dringende oproep: Potgrond-sjouwers gezocht 
 
Goed bericht van de potgrond-commissie: we hebben dit seizoen meer zakken dan ooit verkocht! 
Slecht bericht: we hebben nog lang niet genoeg mensen die kunnen helpen om al deze zakken bij de 
mensen thuis te bezorgen op zaterdagochtend 23 maart. 
Het is natuurlijk geweldig dat we dit jaar weer meer zakken potgrond, tuinaarde, heidegrond, schors, etc. 
hebben verkocht. Een heel mooi resultaat voor onze vereniging, waar alle folderbezorgers een paar weken 
geleden en alle huis-aan-huis verkopers afgelopen maandag voor een groot deel aan hebben bijgedragen. 
We hadden mooi weer voor de huis-aan-huis actie. Een cadeautje in deze storm- en regenachtige weken. 
 
Maar….om deze actie ook op een goede manier af te kunnen ronden, willen we een dringende oproep 
doen aan alle sterke mannen en jongens om komende zaterdag een paar uurtjes te komen helpen. Het is 
ook nog eens gezellig om met elkaar het gehele dorp van potgrond te voorzien.  
 
Graag even aanmelden via potgrond@odomaasland.nl of bij 06-30175139. Om 8:30 worden jullie verwacht 
bij kantine de Punt aan de Baanderheer.  
 
NB: er is dit jaar geen ontbijt, maar tussendoor natuurlijk wel voldoende versnaperingen voor de innerlijke 
mens! 
 
ODO 2 support 
Nog een oproep voor komende zaterdag. Als u dan moe bent van het sjouwen met de zakken en thuis even 
bent opgefrist, dan kunt u aan het einde van de middag, om 16:50 uur richting de sporthal gaan om daar 
een plekje op de tribune te bemachtigen.  
Ook als u niet geholpen helpt, vragen we uw support! ODO 2 speelt dan namelijk thuis tegen Korbis en 
heeft in deze laatste wedstrijden de punten heel hard nodig. ODO 2 staat onderaan met 6 punten uit 12 
wedstrijden en staat 2 punten achter op de twee ploegen boven hun. Het is dus erop of eronder.  
Korbis staat op een solide 3e plaats, maar heeft geen kans meer op het kampioenschap. Reden genoeg 
voor ODO om te gaan vlammen. Na afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen koploper Kinderdijk is 
gebleken dat ze dat kunnen. Hoe meer publiek dat hun steunt, hoe groter de kans op succes. Ik spreek 
uit ervaring hoe belangrijk en sfeerbepalend het publiek kan zijn bij het spelen van een wedstrijd…  
Als u dan toch al een plekje bemachtigd heeft, dan kunt u net zo goed nog even bij ODO 1 blijven kijken. Zij 
spelen hun laatste zaal-thuis-wedstrijd ook tegen Korbis en zullen er alles aan doen om het geflatteerde 
gelijkspel van de fysieke uitwedstrijd nu wel in een overwinning om te zetten. 
 
 
 
 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Kamp voor E-tjes t/m A-tjes 
Dit weekend opent de inschrijving voor het welbekende ODO kamp. Normaal gesproken het Pinksterkamp, 
maar dat weekend valt dit jaar samen met Sport&Spel.  
Het idee was om er daarom een Hemelvaartskamp van te maken, maar helaas is gebleken dat het 
Hemelvaartsweekend een gewone speelronde, dus geen optie is. 
Er is daarom hard gezocht naar een ander weekend en daar is het weekend van 2-5 mei uitgekomen, het 
laatste weekend van de meivakantie. Hopelijk zijn jullie dan niet op vakantie en schrijven jullie je allemaal in 
voor het altijd geweldige ODO kamp. 
  

JARIGEN 
 
Namens alle ODO-ers een super gezellige verjaardag ! 
 

18 maart Evi van Rijswijk 

19 maart Jip Barendse 

21 maart Erik Passchier 

 
Marc Goudzwaard 

 
John van Adrichem 

22 maart Maud Regout 

 

ALGEMEEN 
 

TEAM VAN DE WEEK : Kangoeroes 

Aanstaande zaterdag 23 maart speelt ODO 1 om 18:10 alweer de laatste thuiswedstrijd in onze eigen hal! 
 
De Kangoeroes zijn team van de week en mogen ODO 1 zo hard mogelijk aanmoedigen. Jullie worden om 
17:40 verwacht bij de bar van de sporthal. Hier worden jullie geschminkt en zal er geloot worden wie de bal 
uit mag nemen.  

Na afloop van de wedstrijd kunnen jullie de handtekeningen verzamelen van alle spelers! Ik wil graag 
vragen of de ouders er tijdens de wedstrijd bij willen zitten.  

We hopen dat er veel kinderen kunnen komen!  

Alvast bedankt namens alle spelers van ODO 1 en heel veel plezier! 

 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Korfbal finale Ziggodome 13 April 2019 !  
 
Zaterdag over een week is het zover, de zaal finale!  
 
De junioren finale is om 14 uur, en de senioren finale om 16 uur. We zijn van plan om beide finales te 
bekijken, en met de grootste groep rond 13 uur te vertrekken vanaf de Odo kantine. Dit zijn circa 40 
deelnemers. We gaan met de auto, en doen graag een beroep op deelnemers/ouders om te rijden.  
Graag een berichtje naar Rob van der Hak 0613717049. 
Terugkomst rond 18.30 uur bij Odo.  
 
Indien gewenst kan per inzittende €5 gedeclareerd worden voor de brandstof-/parkeerkosten bij de 
penningmeester.  
 
Daarnaast zijn er een aantal aanmelders (ca. 10) die een oefenwedstrijd hebben waardoor vertrek 13 uur 
niet haalbaar is. Deze zullen wij apart benaderen over vervoer en vertrektijden.  
 
De deelnemers : (zie je je naam niet erbij staan en wil je wel mee, laat het ons weten!)  
 

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. Noah Sprong  
13. Gian Sprong  
14. Aron Sprong  
15. Sanneke Gorissen 
16. Neef Gorissen  
17. Zus Gorissen  
18. Opa Gorissen  
19. Oma Gorissen  
20. Lynn Hanemaaijer  
21. Willem van Roon  
22. Annemijn Moerman  
23. Anouk van de Hoeven  
24. Sander Doesborgh  
25. Brenda Doesborgh  
26. Aimée Doesborgh  

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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27. Sebastiaan Doesborgh  
28. Claudia Vreugdenhil  
29. Duncan Strootman  
30. Pascale Strootman  
31. Christiaan Barendse 
32. Heidy Barendse  
33. Tijn Barendse  
34. Danielle Stolk 
35. Daphne Kroes  
36. Kim van den Berg  
37. Ilse Alsemgeest 
38. Iris Geerse  
39. Emy Vijverberg  
40. Niels Haring  
41. Twan van der Meijs 
42. Toine de Winter  
43. Bente Verboon 
44. Twan Regout  
45. Stef Haring  
46. Vera Poot  
47. Maud Regout  
48. Eline Scholtes 
49. Marit geerse 
50. Liza van der end 
51. Céline Doelman  

 
 
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.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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*********Belangrijk bericht van de kampleiding********* 

ODO-KAMP 2019 

Beste jongens en meisjes, 

 
Het is al een tijdje stil van onze kant, maar op de achtergrond wordt er druk gewerkt om jullie weer een top 
kamp te bezorgen.  

In de eerste aankondiging werd er gemeld dat we het Hemelvaartsweekend op kamp zouden gaan. Dit 
bleek een reguliere competitie ronde te zijn. We zijn in druk overleg geweest met het bestuur over hoe we 
dit op konden lossen.  

We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het kamp te verplaatsen naar het weekend van donderdag 2 tot 
zondag 5 mei, dit is het laatste weekend van de meivakantie. We zijn ons er bewust van dat er mogelijk 
kinderen niet mee kunnen vanwege eigen vakanties.  

Wie: E tot en met de A 
Waar: Scouting Rucphen http:/www.scoutinggebouwmolenberg.nl 
Wanneer: Donderdag 2 mei tot zondag 5 mei. (Het einde van de meivakantie) 
Hoe laat: We zullen donderdag rond 12 uur vertrekken en zondag rond half 1 weer terug zijn. (De exacte 
tijden kunt u vinden  in het kampboekje) 

De kosten van het kamp bedragen:      €  80,- pp.  
U kunt het bedrag overmaken naar:      Chr korfbalclub ODO                                    
                                                               NL62 RABO 0340 4592 39 
Onder vermelding van:                          je naam, team en odo kamp 2019. 

Schrijf je snel in, er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. De inschrijving opent zondag 17 maart en 
is open tot 31 maart.  

Heb je vragen kun je terecht bij Maaike Goedendorp 0647016231 

Tot snel, de Kampleiding 

 

 

 

 
 

http://www.scoutinggebouwmolenberg.nl/
http://www.biesheuvelsport.nl/
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POTGRONDACTIE  ODO – BAS VAN BUUREN 
 
Aflevering speciale producten (vrijdag 22 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Ronald vd End, Rob vd H, Bart Hofstede (is er vanaf 13.00uur) 
Henk G, Thom v W, Wouter G, Jan E, Kees vd V, Simon H, Max v V, Christiaan Barendse 

 
 
 
DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 23 MAART) GEEN GEZAMENLIJK ONTBIJT 
Op 23 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We starten 
vanuit de ODO kantine en rijden met twee grote BVB-wagens door het dorp. We rekenen op de hulp van de 
volgende mensen: 
Let op: dit jaar is er GEEN gezamenlijk ontbijt 
 
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 vd Vaart 
 
Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom v W, Wouter G 
 
Aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: David Geerse & Paul Verboon 
 
Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos Z & Michiel M 
 
Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 
ODO 1: Willem, Mark, Lennart, Wouter 
ODO 2: onder voorbehoud van aantal sjouwers 
ODO 3: Bart M, Bram V, Jaap V, Kees P, Thijs R 
ODO 4: Jarno, Teko, Rob, 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO 5: Bram L, Jacco, 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: Koen Boekestijn, Marco v Buuren, Remco Verbarendse, Freek Wierda, Christiaan 
Barendse, Jan Moekestorm, Arno Vijverberg, Wilco v Roon, Ronald vd End, Anton Hanemaaijer, Jos v 
Rhee, Arno v Nierop, Roald Arkesteijn.Catering ODO Kantine 

 ± 11:00 uur 
Monique Verboon 
 
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 één van ons. 
 
Tot dan!               Pien (06-14645544) Marlize (06-30175139)     

UITSLAGEN 
 

Kinderdijk 1 - ODO 1 19-17 

Kinderdijk 2 - ODO 2 20-16 

Dijkvogels 3 - ODO 3 16-21 

ODO 4 - Avanti/Flexcom 5 14-12 

ODO 5 - Avanti/Flexcom 9 11-10 

Refleks A1 - ODO A1 21-6 

ODO A2 - t Capproen A2 7-7 

Dubbel Zes B1 - ODO B1 Uitg. 

ODO B2 - Valto B3 10-1 

Twist C1 - ODO C1 3-5 

ODO C2 - NIO C1 4-10 

ODO D1 - Dijkvogels D1 9-3 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
http://www.nexans.nl/
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ODO D2 - KCC/SO natural D1 2-11 

ODO E1 - Korbis E1 14-5 

ODO E2 - Meervogels/Física E3 11-6 

Fortuna/Delta Logistiek E4 - 
ODO E3 

10-9 

Avanti/Flexcom E4 - ODO E4 8-7 

ODO E5 - VEO E3 1-7 

ODO F1 - Valto F1 9-8 

Excelsior (D) F1 - ODO F2 5-11 

VEO F2 - ODO F3 9-1 

ODO F4 - Vitesse (Ba) F2 1-2 

 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Huis-aan-Huis ronde maandag 11 maart => WEER EEN SUCCES! 
Afgelopen maandag was het weer zover; de ó zo belangrijke H-A-H-ronde. Vaak wordt er niet beseft hoe 
belangrijk deze avond is! We zijn als organisatie dan ook weer heel blij met de grote opkomst en het 
enthousiasme waarmee de dames de straat op gingen.  
Achteraf hoor je ook leuke, en minder leuke verhalen wat er allemaal wordt meegemaakt die avond. Veel 
van jullie hebben al een jarenlange ervaring, dus de verkooptechnieken zijn talrijk….  
Jaap van Waardenburg en Pien zorgden ervoor dat om 18.30 uur de meeste van jullie wel onderweg het 
dorp in waren met de benodigde spullen en hadden we het in de Sporthal nog even rustig. Toen de eerste 
groepjes terugkwamen werden jullie als vanouds door Jaap opgevangen en voorzien van heerlijke warme 
chocomel met slagroom. Het was nogal koud en winderig, dus deze chocomel werd met open armen 
ontvangen.  
Daarna werden de bestellingen en het geld gecontroleerd door Jannes en Marlize. Dit klopte weer tot op de 
cent, waarvoor onze complimenten! Nadat het laatste groepje binnen kwam werd alles opgeteld en nageteld 
en konden we concluderen dat deze avond wederom een groot succes was!!!   
Er werden die avond bijna 100 bestellingen genoteerd en in de dagen erna kwamen er via internet ook nog 
diverse bestellingen binnen. 
Uiteraard ook grote dank aan alle folderbezorgers voor de folderbezorging in Maasland en delen van 
Maassluis. Fijn dat jullie ook dit jaar weer een wijk op jullie wilde nemen.  
Hartelijk dank allemaal. Zonder jullie zou deze actie niet zo succesvol zijn!!! 
De potgrondcommissie 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
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Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdagen 23 en 30 Maart 
Afgelopen zaterdag is de zaaldienst goed verlopen, iedereen bedankt voor de medewerking! 
Voor de komende 2 weken doen we graag een beroep op de volgende ouders voor het opbouwen van de 
zaal, en de zaaldienst/wacht. 
Zaterdag 23 Maart (WEL schilden ophangen) 
09.30 – 10.00 uur opbouw  Marco van de Gaag, Arjan van Nierop 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht Marco van de Gaag 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Bianca Berends 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Lucien de Winter 
13.00 – 14.15 uur zaalwacht Karla Vijverberg 
14.15 – 15.30 uur zaalwacht Simon Poot 
15.30 – 16.45 uur zaalwacht ODO 3 
16.45 – 19.15 uur zaalwacht Kees van der Vaart , Opruimen ODO 1! 
 
Zaterdag 30 Maart (geen schilden ophangen) 
09.30 – 10.00 uur opbouw  John Barendse, Remco Verbarendse 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht  Remco Verbarendse 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Donald de Raad 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Olga Slot (Teko mag ook..) 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Anne Hillenius 
14.00 – 15.05 uur zaalwacht Jan Moekestorm 
15.05 – 16.15 uur zaalwacht Tamara Vermeer 
16.15 – einde         zaalwacht ODO 5 (ook opruimen) 
Namens ODO alvast bedankt voor jullie inzet! 
Rob van der Hak 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
De laatste thuiswedstrijd voor ODO 1 & 2 en 3 en A1   Zaterdag alweer de laatste volle Hofstede-dag voor 
de senioren. Voor de selectie nog belangrijke wedstrijden, kom dus allemaal naar de Hofstede om hen aan 
te moedigen!! 
De oefenwedstrijden voor de   2e helft veld staan voor de meeste teams al op de website. Check dit even en 
kan je niet, laat het me weten!  
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 23 maart 

  

21508 ODO 1 - Korbis 1 Aanvang 18:10 

Coach Rob B Aanwezig 17:10 

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

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Nikki H 

  
 

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


 Praatpaal jaargang 27 11 18-03-2019 

 

 
 

 
 
 

 
 

23660 ODO 2 - Korbis 2 Aanvang 16:50 

Coach Lennart L Aanwezig 15:50 

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

Dames Daphne W, Iris G, Isa , Kim B 

Reserves Bart M, Jaline, Marije, Thijs R, Tim P 

Afwezig Rick, Ilse A, Noor B 

  

24804 ODO 3 - Excelsior (D) 4 Aanvang 15:35 

Heren Bart M, Jaap V, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 14:35 

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

Reserves Laura Z 

Afwezig Jannes, Bram V, Xavienne 

  

26374 Valto 5 - ODO 4 Aanvang 17:25 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Vertrek 16:30 

Dames Barbara H, Marlize, Pien M Chauffeurs Jakomijn, Simon, Jarno 

Reserves Emy , Maud R Vreeloo 

Afwezig Jakomijn Veilingweg 16, De Lier 

  

28946 ODO A1 - ONDO (G) A2 Aanvang 14:20 

Coach Erna Aanwezig 13:20 

Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke 

Reserves Sam Z, heren worden door Erna benaderd 

  

43128 Excelsior (D) A2 - ODO A2 Aanvang 15:20 

Coach Bianca, Jacco Vertrek 14:10 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Chauffeurs Nina S, Isabelle, Tjerk D 

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

 
Duke Ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

 

 
 
 
 

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

Kinderdijk 1 - ODO 1 (19-17) 

Gisteren mochten we aantreden bij Kinderdijk. Een pittige wedstrijd zou het sowieso worden, maar er lagen 
altijd kansen open om Kinderdijk nog te hinderen in de strijd voor het kampioenschap.  
 
De eerste wedstrijd stond bij de tegenstander en bij het bijbehorende publiek waarschijnlijk nog vers in het 
geheugen. Voor ons de taak om dit keer uit te gaan van onze eigen krachten en dit als wapen in de 
wedstrijd te gebruiken. We moesten zelf weer in het spel zien te komen zodat we weer vertrouwen in 
onszelf kregen. 
 
Na een fanatiek ODO 2, dat maar net op de valreep verloor van het tweede team, mochten wij met een felle 
start aan de wedstrijd beginnen. Helaas bleef deze felle start nog even uit en kregen we een aantal 
doelpunten al tegen. Vanaf 6-2 kregen we wel de smaak te pakken waardoor we ook ineens op een 6-9 
voorsprong kwamen. Een hoog baltempo, het vertrouwen in elkaar en de nodige goals zorgde er weer voor 
dat we in het spel kwamen. Met een paar mooie goals van Willem, Wouter, Mark en Diana wisten we de 
voorsprong te behouden. 10-13 rustuitslag. 
 
Als je blijft mee scoren tijdens zo'n wedstrijd, zorg je er voor dat de tegenstander uiteindelijk niet meer in z'n 
spel komt. Dit hebben we tot 10 minuten na de rust vol gehouden. Helaas blijft er een storing in het scorend 
vermogen zitten van onze ploeg. Om deze eruit te halen, moeten we met z'n allen de wedstrijd beter lezen. 
Je krijgt de kans om een van de favorieten van de mat te spelen, maar je gaat toch een korte periode in de 
wedstrijd tegen jezelf spelen. Vier doelpunten in de tweede helft is te karig. 
 
De focus voor de komende twee wedstrijden is 4 punten hieruit halen. Dit moet goed kunnen tegen deze 
tegenstanders, maar het moet ook een les worden voor ons in de wedstrijd. Ja, we zijn veilig en we kunnen 
niet meer degraderen, maar we moeten wel hard blijven werken om toch 60 minuten constant te spelen 
i.p.v. tweederde van de wedstrijd. Ik weet zeker dat het er in zit. Nu moeten we er nog zelf in geloven en dat 
uitstralen in het veld.  
 
Samen, ook met het tweede, gaan we dit zaalseizoen mooi afsluiten en daar hebben we iedereen bij nodig. 
Ik wil graag nog de reserves, de staf en het publiek bedanken voor de steun!  
 
Volgende week thuis tegen Korbis, dat belooft een mooie pot te worden! Tot dan. 
Lennart 

Kinderdijk 2 - ODO 2 (20-16) 

Beste lezer, Gaat u er goed voor zitten, het is een behoorlijk verslag.  

Zaterdag 16 maart mocht de ODO selectie naar ckc Kinderdijk in Alblasserdam.� Eerlijk is eerlijk, op 
voorhand niet de meest twee kansrijkste wedstrijden om de punten te pakken. Kinderdijk 1 en 2 zijn beiden 
koplopers in de poule. In de heenwedstrijd pakte Kinderdijk de vier punten. Hiermee suggereer ik absoluut 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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niet dat er geen vertrouwen is in de ODO selectie en/of een goede afloop, maar Kinderdijk heeft een goed 
korfballende selectie (en A1.....later meer).  
 
Maar goed: 'nieuwe ronde, nieuwe kansen', 'iedere wedstrijd begint op 0-0' en zo zijn er nog wel wat 
oneliners op te schrijven.  
15:00 uur: Kinderdijk 2 - ODO 2 Om 15:00 uur startten de Reserveteams tegen elkaar. In De Hofstede won 
Kinderdijk 2 redelijk eenvoudig met 14-23.  
Het verhaal van ODO 2 is bekend: jonge ploeg, veel talent, mooie toekomst voor zich, maar de punten 
moeten nu gewoon gepakt gaan worden. Linksom of rechtsom, het maakt allemaal niet uit hoe. Zelf kwam 
ik 15:10 uur de hal binnen. Het eerste wat ik zag waren twee ploegen langs de zijlijn bij hun coaches. Een 

time-out na ongeveer 8 minuten. Dan weet je twee dingen: ��n ploeg is heel goed gestart en ��n ploeg 
wat minder.  
Met het scorebord op 1-4 kunt u wel invullen hoe de rolverdeling was. Een bliksemstart dus voor ODO 2.  
 
ODO 2 speelde goed, verzorgd en bovenal werden kansen afgerond. Na 15 minuten een tussenstand van 
3-8. Kinderdijk herstelde wel iets. In de aanval meer beweging, meer baltempo en daardoor veel schoten. 
Ook de doorbraak, met name over de dames, werd veelvuldig gezocht. Dit laatste resulteerde in 
doelpunten.  
 
Gelukkig bleef ODO 2 zelf ook scoren. Resulterend in een 9-11 voorsprong bij de pauze. Er zijn wedstrijden 
waarin ODO 2 na 60 minuten 11 goals maakt... Direct na rust stelde Kinderdijk 2 orde op zaken. Het 
verschil werd gedicht en Kinderdijk ging, zoals dat zo mooi heet in wielertermen, 'erop en erover'.  
 
De hoopvolle illusies op mogelijke punten leken al redelijk snel in duigen te vallen. Des te knapper was de 
wilskracht, vechtlust en het herstel van ODO 2. De positieve flow van Kinderdijk werd doorbroken en ODO 2 
knokte zich knap terug de wedstrijd.  
 
De tijdlijn van de LiveTwitter geeft aan dat 10 minuten voor tijd de stand 16-16 was. Wat doelpuntloze 
minuten volgden, want in de time-out op 6:36 minuut te gaan is de stand nog steeds 16-16. 
 
Na het betere dweil- en poetswerk van Remco brak de ontknoping aan. Helaas geen gehoopte climax, maar 
toch wel een anticlimax. Kinderdijk verdedigde goed en aanvallend waren zij net wat beter. Helaas voor 
ODO, maar de neutrale korfballiefhebber genieten, was een belangrijk verschil het inbrengen van een dame 
uit A1 van Kinderdijk. Deze talentvolle dame scoorde tweemaal en besliste zo ongeveer eigenhandig de 
wedstrijd. Respect! In de laatste minuut nog twee goals van Kinderdijk, maar gevoelsmatig slechts voor de 
statistieken. Eindstand 20-16 voor Kinderdijk.  
 
Aan hen de felicitaties en succes met binnenhalen van het kampioenschap. Voor ODO 2 zijn de druiven 
zuur. Een goede wedstrijd neergezet, fantastisch geknokt, op wilskracht teruggekomen en Kinderdijk het 

�cht heel lastig gemaakt. De punten waren/zijn nodig, echter is dat helaas niet gelukt. De morele winnaar 
van deze wedstrijd lijkt toch wel ODO te zijn.  
Je koopt er alleen niks voor, het levert geen extra punten op, maar wel heel veel vertrouwen en motivatie 
voor de laatste twee wedstrijden. Er zijn meerdere scenario's uit te denken hoe en wat dit competitieslot 
allemaal wel of niet gaat brengen.  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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In mijn ogen is slechts ��n scenario belangrijk: aanstaande zaterdag volle bak tegen Korbis 2 en die twee 
punten binnen harken. Vervolgens zien we zaterdagavond (of zondagochtend) wel weer wat dan de nieuwe 
situatie is voor de laatste speelronde op 30 maart. ''Wie dan leeft, wie dan zorgt''. 
Met dezelfde trainingsinzet, beleving, passie, vechtlust en vertoonde spel is Korbis 2 in ieder geval 
gewaarschuwd.  
 
16:15 uur: Kinderdijk 1 - ODO 1 Nog maar net bijgekomen van ODO 2 mochten Kinderdijk 1 - ODO 1 de 
lijnen binnentreden. In de heenwedstrijd van deze competitie was de eindstand 10-16. Vanaf deze plek lijkt 
het mij het meest verstandigst om mij primair bij deze 'statische' cijfers te houden. 
 
''Nieuwe ronde, nieuwe kansen''. ODO 1 begeeft zich min of meer in 'niemandsland'. Alleen de nummer 1 
promoveert en die strijd is al een tijdje een gepasseerd station. De nummers 2 tot en met 6 handhaven zich. 
De nummers 7 en 8 degraderen naar de 3e Klasse.  
Het is voor ODO 1 de taak zichzelf formeel veilig te spelen, het liefst zo snel mogelijk. Met DVS '69 op 5 
punten lijkt dat slechts een kwestie tijd. Eindconclusie is dat ODO 1 in deze wedstrijd tegen Kinderdijk 
gewoon, lekker, vrijuit kan korfballen. Kinderdijk 1 moet, ODO 1 mag. Over de start kunnen we kort zijn: niet 
best. Na 8 minuten een 4-0 tussenstand voor de thuisploeg, Lennart helaas met een blessure het veld 
verlatend en ook Nikki bleef niet geheel ongeschonden deze beginfase.  
Heel eerlijk, ik vond Kinderdijk ook nog niet eens haar allerbeste spel spelen. De 4-0 was dan ook nog 
''maar'' 4-0 in mijn ogen. Dit bood echter wel de kans voor ODO 1 om nog in de wedstrijd te komen. 
Natuurlijk korfballen doe je met 8 spelers, maar het was aanvoerder Willem die de boel aanwakkerde. Ook 
Wouter was weer ouderwets 'on fire'.  
Diana pikte een belangrijk doelpunt mee en Jenny vervulde de taak van 'aansteun/aangeef' voorbeeldig. In 
het andere vak, met Mark, Twan, Cynthia en Nikki, was het collectief goed. Alle vier scoorden in de eerste 
helft! Mooi om te zien dat ODO 1 van een (kansloze) 6-2 achterstand een 9-13 voorsprong had in de rust. 
En heel eerlijk, na 8 minuten had ik dit scenario 'by far' niet zien aankomen. 

In de rust zal met name aan Kinderdijk zijde het ��n en ander besproken zijn. De tweede helft stond er 
een beter spelend Kinderdijk. Ook de tactische omzetting om Heer 5 (Menno) tegen Wouter te laten 

verdedigen wierp zijn vruchten af. Ik meen dat er ��n keer een verschil van 5 goals was op 11-16.  
Echter in de laatste 10 a 15 minuten speelde Kinderdijk simpelweg beter dan ODO. Aanvallend lukte het 
ODO niet om onder de verdedigende druk uit te komen. In de Kinderdijk aanval werd met een goede 
rebound gezocht naar de kansen. Het meermaals kunnen herhalen bracht Kinderdijk de doelpunten op. En 
ook deze keer met de ingevallen A1-dame. Het talent spat er van af.  
Tot de laatste minuut bleef het een spannende wedstrijd. De rake vrije bal in de laatste seconde van 
Kinderdijk was de definitieve nekslag voor ODO. Een gewaagde keuze om de vrije bal te nemen om te 
scoren, des te knapper om het op deze korfballende manier definitief te beslissen. Respect op zijn plaats.  
 
De eindstand was 19-17. Ook in deze wedstrijd overheerst wederom het gevoel ''er zat meer in'' voor ODO. 
Helaas was het niet zo. Deze wedstrijd biedt wel weer perspectief om verder door te groeien als team. De 
laatste weken zakte het toch wel wat in bij ODO 1. 
Laat deze wedstrijd tegen Kinderdijk het startsein om in ieder geval de laatste wedstrijden positief af te 
sluiten dit zaalseizoen. Dit kan geheel vrijuit, omdat DVS '69 1 verloor van Vitesse (Ba) 1. ODO 1 is hiermee 
formeel veilig en dus volgend seizoen weer actief in de 2e Klasse. Tot slot van deze plek de felicitaties aan 
Kinderdijk en veel succes in jullie strijd voor de kampioenschappen. ONDO 1 - Kinderdijk 1 zal een mooie 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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korfbalkraker worden aanstaande zaterdag in de sfeervolle Westlandhal.  
 
20:00 uur: Amigo te Rotterdam Wie denkt dat de dag (en dit verslag) voorbij is, komt bedrogen uit. Ter 
afsluiting ging de ODO selectie gezellig uiteten in Rotterdam. Dank aan Loes en Mark voor de organisatie. 
Lekker eten, veel gelachen, wat 'bescheiden' drankjes en paar ''jonkies'' die het nachtleven in zijn gedoken. 
 
Het was een mooie afsluiter van deze lange korfbaldag.  
Steun ODO 2!  
Aanstaande zaterdag gaat de competitie verder. Speelronde 13 staat voor de deur. Om 18:10 uur bent u 
van harte welkom voor ODO 1 - Korbis 1. De ''vechtmachine'' uit Waddinxveen (u mag uw eigen 
interpretatie van ''vechtmachine'' invullen). Maar... ik roep vooral om naar ODO 2 te komen. Niet dat ODO 1 
niet leuk is, maar vooral omdat ODO 2 iedere steun, iedere supporter, ieder doelpunt en iedere tiende van 
een procent nodig heeft om Korbis 2 te verslaan.  
Zorg dat u 16:45 uur binnen bent in De Hofstede, want vanaf 16:50 uur gaat ODO 2 de strijd aan tegen 
Korbis 2.  
Tot dan! Met vriendelijke groet, Bart de Vos   
 

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

ODO-KAMP 2019 

Beste jongens en meisjes, 

 
Het is al een tijdje stil van onze kant, maar op de achtergrond wordt er druk gewerkt om jullie weer een top 
kamp te bezorgen.  

In de eerste aankondiging werd er gemeld dat we het Hemelvaartsweekend op kamp zouden gaan. Dit 
bleek een reguliere competitie ronde te zijn. We zijn in druk overleg geweest met het bestuur over hoe we 
dit op konden lossen.  

We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het kamp te verplaatsen naar het weekend van donderdag 2 tot 
zondag 5 mei, dit is het laatste weekend van de meivakantie. We zijn ons er bewust van dat er mogelijk 
kinderen niet mee kunnen vanwege eigen vakanties.  

Wie: E tot en met de A 
Waar: Scouting Rucphen http:/www.scoutinggebouwmolenberg.nl 
Wanneer: Donderdag 2 mei tot zondag 5 mei. (Het einde van de meivakantie) 
Hoe laat: We zullen donderdag rond 12 uur vertrekken en zondag rond half 1 weer terug zijn. (De exacte 
tijden kunt u vinden  in het kampboekje) 

De kosten van het kamp bedragen:      €  80,- pp.  
U kunt het bedrag overmaken naar:      Chr korfbalclub ODO                                    
                                                               NL62 RABO 0340 4592 39 
Onder vermelding van:                          je naam, team en odo kamp 2019. 

http://www.scoutinggebouwmolenberg.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Schrijf je snel in, er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. De inschrijving opent zondag 17 maart en 
is open tot 31 maart.  

Heb je vragen kun je terecht bij Maaike Goedendorp 0647016231 

Tot snel, de Kampleiding 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Huis-aan-Huis ronde maandag 11 maart => WEER EEN SUCCES! 
Afgelopen maandag was het weer zover; de ó zo belangrijke H-A-H-ronde. Vaak wordt er niet beseft hoe 
belangrijk deze avond is! We zijn als organisatie dan ook weer heel blij met de grote opkomst en het 
enthousiasme waarmee de dames de straat op gingen.  
Achteraf hoor je ook leuke, en minder leuke verhalen wat er allemaal wordt meegemaakt die avond. Veel 
van jullie hebben al een jarenlange ervaring, dus de verkooptechnieken zijn talrijk….  
Jaap van Waardenburg en Pien zorgden ervoor dat om 18.30 uur de meeste van jullie wel onderweg het 
dorp in waren met de benodigde spullen en hadden we het in de Sporthal nog even rustig. Toen de eerste 
groepjes terugkwamen werden jullie als vanouds door Jaap opgevangen en voorzien van heerlijke warme 
chocomel met slagroom. Het was nogal koud en winderig, dus deze chocomel werd met open armen 
ontvangen.  
Daarna werden de bestellingen en het geld gecontroleerd door Jannes en Marlize. Dit klopte weer tot op de 
cent, waarvoor onze complimenten! Nadat het laatste groepje binnen kwam werd alles opgeteld en nageteld 
en konden we concluderen dat deze avond wederom een groot succes was!!!   
Er werden die avond bijna 100 bestellingen genoteerd en in de dagen erna kwamen er via internet ook nog 
diverse bestellingen binnen. 
Uiteraard ook grote dank aan alle folderbezorgers voor de folderbezorging in Maasland en delen van 
Maassluis. Fijn dat jullie ook dit jaar weer een wijk op jullie wilde nemen.  
Hartelijk dank allemaal. Zonder jullie zou deze actie niet zo succesvol zijn!!! 
De potgrondcommissie 
 
 
Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdagen 23 en 30 Maart 
Afgelopen zaterdag is de zaaldienst goed verlopen, iedereen bedankt voor de medewerking! 
Voor de komende 2 weken doen we graag een beroep op de volgende ouders voor het opbouwen van de 
zaal, en de zaaldienst/wacht. 
Zaterdag 23 Maart (WEL schilden ophangen) 
09.30 – 10.00 uur opbouw  Marco van de Gaag, Arjan van Nierop 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht Marco van de Gaag 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Bianca Berends 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Lucien de Winter 
13.00 – 14.15 uur zaalwacht Karla Vijverberg 
14.15 – 15.30 uur zaalwacht Simon Poot 
15.30 – 16.45 uur zaalwacht ODO 3 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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16.45 – 19.15 uur zaalwacht Kees van der Vaart , Opruimen ODO 1! 
 
 
Zaterdag 30 Maart (geen schilden ophangen) 
09.30 – 10.00 uur opbouw  John Barendse, Remco Verbarendse 
10.00 – 11.00 uur zaalwacht  Remco Verbarendse 
11.00 – 12.00 uur zaalwacht Donald de Raad 
12.00 – 13.00 uur zaalwacht Olga Slot (Teko mag ook..) 
13.00 – 14.00 uur zaalwacht Anne Hillenius 
14.00 – 15.05 uur zaalwacht Jan Moekestorm 
15.05 – 16.15 uur zaalwacht Tamara Vermeer 
16.15 – einde         zaalwacht ODO 5 (ook opruimen) 
Namens ODO alvast bedankt voor jullie inzet! 
Rob van der Hak 
 

Van de wedstrijdsecretaris 

Een zaterdag die vroeg begon met een afmelding van Dubbel zes B1. Hierdoor kon de wedstrijd van B1 
helaas niet doorgaan. DEze wedstrijd wordt nu verplaatst naar 26 maart om 19.30. De andere wedstrijden 
gingen gelukkig wel door:)  B2 won makkelijk de wedstrijd van onze vrienden uit de Lier  Wanneer er geen 
gekke dingen gebeuren ligt er een kampioenschap in het verschiet.  C1 en D1 wonnen ook hun wedstrijd, 
netjes gespeeld. Voor jullie ook nog zaak om de laatste wedstrijden te winnen , en dan maar afwachten of 
de mede koplopers een puntje laten vallen, het blijft spannend. C2 en D2  hebben helaas verloren.  

Komende zaterdag ook de potgrondactie, iedere vader,broer etc. mag mee helpen sjouwen, vele handen 
maken licht ……………….. 

Voor meer informatie over de potgrondactie zie elders in de praatpaal. 

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 
 

Ouder en kind trainingen C en D 
 
Beste kinderen ! 
Dit jaar organiseren we weer een ouder en kind training. Natuurlijk heel leuk als ouders jullie elke wedstrijd 
aanmoedigen vanaf de bank, maar nog leuker om ze uit te dagen voor een training. 
 
Dit kan op 26 maart, op de reguliere training wordt er een ouder en kind training verzorgd door de trainers 
van Odo.Dus neem je vader en/of moeder mee om gezellig, fanatiek een potje te korfballen. 
 
Tot ziens op de  training ! 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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Wedstrijdprogramma zaterdag 23 maart 

  

29865 ODO B1 - Avanti/Flexcom B2 Aanvang 13:10 

Coach Frits Van M Aanwezig 12:10 

Heren Cas, Jordi, Sam B, Twan R Scheidsrechter Kees P 

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z 

Reserves Iris P, Toine W 

40693 Achilles (Hg) B2 - ODO B2 Aanvang 13:20 

Coach Willem V, Wouter G Vertrek 12:05 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Chauffeurs Thijs M, Brigit, Britt 

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

Sportcampus Zuiderpark 

 Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 (houd voor 
navigatie nr.69 aan!), 2533 SR Den Haag 

39725 ODO C1 - GKV (H) C1 Aanvang 12:00 

Coach Martijn V, Nathan Aanwezig 11:15 

Heren Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Twan M 

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

Afwezig Kobus 

37868 Eureka C1 - ODO C2 Aanvang 11:00 

http://www.ntk.nl
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Coach Isa , Daphne W Vertrek 10:00 

Heren Jayden, Maarten Chauffeurs Jonathan, Jayden, Dana V, 
Sanne R 

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

De Fakkel 

Afwezig Joa, Jonathan Sportlaan 8-10, Ridderkerk 

37058 Fortuna/Delta Logistiek D3 - ODO D1 Aanvang 14:00 

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 13:10 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Dana E, Tim D, Demi B 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Fortuna-hal 

 Schoemakerstraat 342, Delft 

36692 DES (D) D1 - ODO D2 Aanvang 13:00 

Coach Celine, Noor B Vertrek 12:05 

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

Chauffeurs Nienke, Pascale, Ciara, 
Naomi 

 De Hoornbloem 

 Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 

 Let op: reserveshirts nodig 

 
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstrijdverslagen 

ODO B2 - Valto B3 (10-1) knappe overwinning! 

Als invalcoach voor Willem en Wouter die zelf vroeg moesten spelen, stond mijn telefoon vol met berichten 
van de coaches over de opstelling, hoe het spel gespeeld moest worden, etcetera. In het praatje vooraf toch 
een beetje onwennig, je kent iedereen maar kan je de juiste toon raken? Nu, daar hoefde ik mij geen zorgen 
over te maken. Maakt niet uit of het praatje het was of niet, jullie gingen denderen van start met goed, 
verzorgd spel en dan sta je als invalcoach toch ook wel heel erg te genieten hoor. Ik had wel wat 
wedstrijden gezien maar zo.. Er werd fel, en goed gespeeld en de kansen vlogen ons om de oren. en die 
werden ook benut, de ene nog mooier dan de ander. Met gave doorloopballen, keurig afgemaakt. Wat leuk 
om dan langs de lijn te staan. Met rust 7-0 voor en wat zeg je dan? Tja, ge zo door en beloon je zelf door er 
(nog) meer kansen in te gooien bijvoorbeeld. Stel je zelf als doel om gene doelpunt door te laten en er 
minimaal nog 10 in te gooien... De 2e helft begon en wat het ook was, het lukte niet zo goed als in de 1e 
helft. De inzet was er wel maar het lukte net even niet. Met als gevolg nog steeds veel gemiste kansen (nu 
veel meer dan raak) maar ook slordige passes. En je weet, het sluipt er toch in als het zo makkelijk gaat 
qua stand en spel. Maar jullie bleven er voor gaan en ondanks het tegendoelpunt (..) er ook nog 3 te 
scoren. De meelevende ouders slaakten af en toe een luide zucht door het missen van de vel kansen maar 
genoten ook. Eindstand 10-1 en wat zijn jullie toch een leuk team. Genoten!. En dan wordt je ook nog 
bedankt voor het coachen. Hoe leuk. #trots op jullie Rob van der Hak  

ODO D1 - Dijkvogels D1 (9-3) 

Een kort overzicht van de afgelopen periode: ODO D1 wint veel wedstrijden met een terechte uitslag. OZC 
is ook een van de titelkandidaten. Nog drie wedstrijden te spelen. Als je die drie wedstrijden wint, word je 
als enige kampioen. Een mooi vooruitzicht. Gisteren mochten we in onze eigen hal spelen tegen de 
tegenstander waar we vorige keer erg veel moeite hadden: Dijkvogels D1. Het team van Dijkvogels won de 
eerste wedstrijd door veel op de doorbraak te spelen. Ook waren ze erg scherp in het scoren. Het was goed 
om een keer wakker geschud te worden, want nu was het tijd om 'wraak' te nemen. Coach Nikki heeft in de 
trainingen veel getraind met het verdedigen van de doorloopbal. In de aanval werd er meer geoefend met 
verzorgen van goede passes naar elkaar. De kracht van dit team is het spelen met een hoog baltempo en 
het voortdurend in beweging zijn. De tegenstander weet dan niet meer waar ze moeten kijken. Een felle 
start vanaf het begin was nodig om gelijk de zenuwen van ons af te spelen. Je hebt ongeveer 5 a 10 
minuten nodig om te zien hoe je je verdedigend en aanvallend moet opstellen bij jouw tegenstander. De 
concentratie was van te voren bij alle kinderen te zien in hun gezichten. We waren er klaar voor. De groei in 
ons aanvallende spel was goed te zien. Ook wij waren dit keer erg gevaarlijk met de doorloopballen, zeker 
de meiden van ons team. We begonnen dit keer al met een grote voorsprong op het scorebord, waardoor je 
veel lekkerder met elkaar de kansen kan afmaken. Zolang er rust in de hoofden van de spelers zit, besteedt 
je ook meer aandacht aan de passing. Verdedigend waren wij deze wedstrijd erg overheersend. We zaten 

er goed bij elke kans die de tegenstander cre�erde en de ballen werden gemakkelijk onderschept. Het was 
genieten vanaf de kant en het plezier straalde er ook weer vanaf; iets wat wij de vorige wedstrijd minder 
zagen tegen OZC. Iedereen was erg belangrijk deze wedstrijd en iedereen droeg zijn of haar steentje bij. In 
sommige wedstrijden zijn er maar een tweetal of drietal kinderen die scoren, maar je doet het altijd met z'n 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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allen en dat was deze wedstrijd nogmaals goed te zien. Ik krijg er zelfs een beetje kippenvel van als ik de 
D1 zulke wedstrijden zie spelen en ik denk dat ik dat ook namens Nikki zeg. Ook leuk dat je kan zien hoe 
goed de kids gegroeid zijn, zeker met de dingen die Nikki aanbiedt tijdens de trainingen. Het blijft ook erg 
goed om te zien dat er zoveel publiek blijft komen kijken tijdens de wedstrijden. Iedereen bedankt daarvoor. 
Ik kijk nu al uit naar de komende twee wedstrijden en we gaan zien wat het ons oplevert. Tot dan! Nikki en 
Lennart 
 

PUPILLEN E &  F 
*********Belangrijk bericht van de kampleiding********* 

ODO-KAMP 2019 

Beste jongens en meisjes, 
Het is al een tijdje stil van onze kant, maar op de achtergrond wordt er druk gewerkt om jullie weer een top 
kamp te bezorgen.  

In de eerste aankondiging werd er gemeld dat we het Hemelvaartsweekend op kamp zouden gaan. Dit 
bleek een reguliere competitie ronde te zijn. We zijn in druk overleg geweest met het bestuur over hoe we 
dit op konden lossen.  

We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het kamp te verplaatsen naar het weekend van donderdag 2 tot 
zondag 5 mei, dit is het laatste weekend van de meivakantie. We zijn ons er bewust van dat er mogelijk 
kinderen niet mee kunnen vanwege eigen vakanties.  

Wie: E tot en met de A 
Waar: Scouting Rucphen http:/www.scoutinggebouwmolenberg.nl 
Wanneer: Donderdag 2 mei tot zondag 5 mei. (Het einde van de meivakantie) 
Hoe laat: We zullen donderdag rond 12 uur vertrekken en zondag rond half 1 weer terug zijn. (De exacte 
tijden kunt u vinden  in het kampboekje) 

De kosten van het kamp bedragen:      €  80,- pp.  
U kunt het bedrag overmaken naar:      Chr korfbalclub ODO                                    
                                                               NL62 RABO 0340 4592 39 
Onder vermelding van:                          je naam, team en odo kamp 2019. 

Schrijf je snel in, er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. De inschrijving opent zondag 17 maart en 
is open tot 31 maart.  

Heb je vragen kun je terecht bij Maaike Goedendorp 0647016231 

Tot snel, de Kampleiding 

http://www.scoutinggebouwmolenberg.nl/
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/
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Van de wedstrijdsecretaris 
 
Afgelopen zaterdag is de E2 kampioen geworden. De E1 is al gedeeld kampioen maar moeten nog 2 
wedstrijden.  
De E4 heeft zaterdag tegen de concurrent verloren en moeten zaterdag winnen om alleen kampioen te zijn 
bij gelijk spel bestaat de kans dat ze gedeeld kampioen worden. 
De E3 verloren nipt van de nummer 2 terwijl ze zelf op een hele mooie 3e plaats staan.  
De E5 verloren van de nummer 1. 
De F1 won net van Valto F1 in een hele spannende wedstrijd. De F2 wonnen hun wedstrijd in Delft. 
En helaas verloren de F3 en F4 hun wedstrijden. 
 
Ook wil ik even wat kwijt. Als uw kind geblesseerd is of half geblesseerd. Geef dit dan door aan mij en niet 
in de groepsapp van het team. Want anders is er kans dat er te weinig kinderen zijn om een team compleet 
te maken. 
 
Op dinsdag 26 maart hebben wij de ouder en kindtraining. Dan mogen de ouders een keer mee trainen met 
hun kinderen. Het is vooral veel plezier hebben. De tijden worden nog doorgegeven in de praatpaal. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 23 maart 

  

32625 Excelsior (D) E1 - ODO E1 Aanvang 09:00 

Coach Diana E, Martijn M Vertrek 08:05 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Duncan, Lotte 

Dames Lotte, Pien G De Buitenhof 

Afwezig Tess B Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

29309 ODO E3 - Avanti/Flexcom E3 Aanvang 11:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 10:30 

Heren Jordy, Tim B Scheidsrechter Jim 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende 

  

32670 ODO E4 - Refleks E4 Aanvang 10:00 

Coach Gysa, Marieke Aanwezig 09:30 

Heren Brent, Sven N Scheidsrechter Emy 

Dames Eva V, Fleur B, Merel 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
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31657 Weidevogels E4 - ODO E5 Aanvang 12:15 

Coach Rob H Vertrek 11:05 

Heren Tijn Chauffeurs Robin, Sanne H 

Dames Donna, Ilse K, Juliette, Sanne H SRC Rottemeren 

Afwezig Ronald, Robin Kooilaan 1 A, Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

28250 Fortuna/Delta Logistiek F1 - ODO F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Vertrek 09:20 

Heren Benjamin, Thijmen Chauffeurs Emma B, Lieke 

Dames Emma B, Feline, Lieke Fortuna-hal 

 
Schoemakerstraat 342, Delft 

  

27747 ODO F2 - Nieuwerkerk F3 Aanvang 11:00 

Coach Jenny, Laura P Aanwezig 10:30 

Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Femke 

Dames Ilse van de K, Jasmijne, Sofie 

  

50225 Avanti/Flexcom F3 - ODO F4 Aanvang 10:45 

Coach Barbara S Vertrek 09:45 

Heren Bas B, Mees Chauffeurs Bas B, Fleur G 

Dames Fleur G, Frederique, Iris B, Roos K De Viergang 

 
Sportlaan 1b, 2641AZ Pijnacker 

  

 

Wedstrijdverslagen 

ODO E2 - Meervogels/Física E3 (11-6) KAMPIOEN!!!! 

Yeahhhhh! Voor de wedstrijd tegen de Meervogels waren we al gedeeld kampioen. Maar wij en jullie wilden 
natuurlijk de enige kampioen worden.... Dus voor de wedstrijd weer afspraken gemaakt hoe we dat zouden 
kunnen doen. De eerste 10 minuten waren jullie duidelijk nog wat zenuwachtig en de tegenstander speelde 
een snel spelletje met 2 fanatieke jongens die de bal vooral naar elkaar overs speelden. Weliswaar met veel 
lopen met de bal erbij. In het begin hadden jullie moeite met dit snelle spelletje en de zenuwen. Gevolg een 
0-2 voorsprong voor de Meervogels, ook na een gemiste strafworp van ons. Na de eerste score van ODO 
kant misten we nog een strafworp en liep de Meervogels uit naar 1-3! en dat zijn we zeker niet gewend. 
Gelukkig wisten we het spelletje weer goed op te pakken, raakten steeds meer ingespeeld op het snelle 
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spel en er werd heel goed verdedigd. De korf werd weer op tijd gevonden en we wisten de achterstand om 
te buigen naar een 6-3 voorsprong. Via 6-4 liepen we mooi uit naar 10-4 voordat de tegenstander weer wist 
te scoren. En jullie bleven maar doorgaan, klasse! Aan het einde van de wedstrijd was de stand 11-6 en 
waren we kampioen!! Heel erg netjes gespeeld en ook allemaal gescoord in deze bijzondere wedstrijd. Een 
mooie overwinning waarvoor jullie hard hebben moeten werken. Voor de meesten was dit het eerste 
kampioenschap, dus de medailles, bloemen en taart werden met een grote glimlach opgehaald na de 
speech van voorzitter Jaap van Vliet. Daarna lekker de taart eten met ouders, opa's en oma's en de 
coaches. Jammie. 2 ontzettend trotse coaches Sam en Rob!!! Tot op de training deze week. 

ODO F1 - Valto F1 (9-8) 

Na vorige week een goede wedstrijd tegen de koploper te hebben gespeeld, kwam zaterdag Valto F1 op 
bezoek. De tweede tegenstander van de poule van wie ODO nog niet had weten te winnen. De vorige 
wedstrijd tegen Valto was ODO niet zo goed. Valto is vooral lang, wat het lastig spelen maakt. Dus als ODO 
goed zou spelen, dan kan ODO ook van Valto winnen. Afgelopen week nog getraind op stuiteren, dus 
elkaar aanspelen via de grond. Dat is wel handig met van die lange kinderen als tegenstander! Odo ging 
heel fel van start en begon gewoon erg goed aan de wedstrijd. Al in het eerste kwart kwamen we met 3 
doelpunten voor en mocht Valto met een superspeler gaan spelen. Halverwege de eerste helft was het 5-1 
door doelpunten van Emma 3x en Lieke 2x. En we gingen rusten met 5-3. ODO stond gewoon voor met 
rust!! Echt super knap! In het derde kwart wist Valto door een superspeler continu in het spoor van ODO te 
blijven. Via 6-3 door Benjamin en 7-4 van Emma begonnen we het laatste kwart met 7-5. Benjamin scoorde 
meteen de 8-5 en weer mocht Valto met een superspeler proberen het gat weer naar 2 te krijgen. En tegen 
5 van Valto is net even teveel, dus meteen werd de 8-6 gescoord. Wat was het spannend! Valto haalde nog 
alles uit de kast, door zelfs in het laatste kwart te wisselen om een gelijkspel of zelfs winst eruit te slepen. 
Dat lukte bijna, want Valto kwam gelijk tot 8-8. Maar Lieke was heel koelbloedig en maakte haar 3e 
doelpunt, 9-8 voor. En toen floot de scheids af en scoorde Valto nog, maar dat was na het fluitsignaal en 
hadden we gewonnen! Heel knap om van deze tegenstander te winnen, met die lengte! En dan nog wel te 
bedenken dat onze topscoorder Feline niet heeft gescoord en normaal pikt Thijmen ook zijn doelpunten 
mee. Op het veld mogen we weer 2x tegen Valto. Dus kunnen we weer lekker aan de bak! Groetjes 
Jakomijn 

Excelsior (D) F1 - ODO F2 

Vandaag moesten we tegen Excelsior F1. We hadden Anne en Feline mee als invallers, want Jasmijne en 
Ilse waren er niet. De wedstrijd begon moeizaam, we stonden al heel snel 2-0 achter. Toen begonnen we 
wakker te worden en dachten we: wij moeten nu ook snel scoren! Dat deden we dus ook, 2-1 (Youp). 
Daarna kreeg Sofie voor het eerst een strafworp! Die hebben we op de training ook vaak geoefend, dus die 
ging er ook meteen in! Sofie scoorde er gelijk nog een! De tegenstanders bleven niet stil zitten en scoorde 
er ook weer een. 3-3. Youp scoorde er weer 2 dus stonden we weer voor met 3-5. Anne vond het ook tijd 
om weer te scoren dus werd het 3-6! Excelsior kreeg hierdoor wel een superspeler dus werd het weer wat 
moeilijker. Er kwam een lange jongen in, dus moesten we goed gaan uitstappen. Ondanks dat we goed 
verdedigde scoorde de tegenstander we weer eentje, 4-6. Daarna scoorde Feline weer en Excelsior ook. 
We wilden nu niks meer doorlaten, want het ging super goed! Uiteindelijk scoorde Feline er nog 3 en stond 
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het 5-10. Youp vond het nog niet genoeg dus die scoorde er nog eentje extra. Eindstand: 5-11! Anne en 
Feline hartstikke bedankt voor het invallen! Tot dinsdag! Groetjes, Anne en Sofie (&Laura) 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 

TEAM VAN DE WEEK : Kangoeroes 

Aanstaande zaterdag 23 maart speelt ODO 1 om 18:10 alweer de laatste thuiswedstrijd in onze eigen hal! 
 
De Kangoeroes zijn team van de week en mogen ODO 1 zo hard mogelijk aanmoedigen. Jullie worden om 
17:40 verwacht bij de bar van de sporthal. Hier worden jullie geschminkt en zal er geloot worden wie de bal 
uit mag nemen.  

Na afloop van de wedstrijd kunnen jullie de handtekeningen verzamelen van alle spelers! Ik wil graag 
vragen of de ouders er tijdens de wedstrijd bij willen zitten.  

We hopen dat er veel kinderen kunnen komen!  

Alvast bedankt namens alle spelers van ODO 1 en heel veel plezier! 
 
Huis-aan-Huis ronde maandag 11 maart => WEER EEN SUCCES! 
Afgelopen maandag was het weer zover; de ó zo belangrijke H-A-H-ronde. Vaak wordt er niet beseft hoe 
belangrijk deze avond is! We zijn als organisatie dan ook weer heel blij met de grote opkomst en het 
enthousiasme waarmee de dames de straat op gingen.  
Achteraf hoor je ook leuke, en minder leuke verhalen wat er allemaal wordt meegemaakt die avond. Veel 
van jullie hebben al een jarenlange ervaring, dus de verkooptechnieken zijn talrijk….  
Jaap van Waardenburg en Pien zorgden ervoor dat om 18.30 uur de meeste van jullie wel onderweg het 
dorp in waren met de benodigde spullen en hadden we het in de Sporthal nog even rustig. Toen de eerste 
groepjes terugkwamen werden jullie als vanouds door Jaap opgevangen en voorzien van heerlijke warme 
chocomel met slagroom. Het was nogal koud en winderig, dus deze chocomel werd met open armen 
ontvangen.  
Daarna werden de bestellingen en het geld gecontroleerd door Jannes en Marlize. Dit klopte weer tot op de 
cent, waarvoor onze complimenten! Nadat het laatste groepje binnen kwam werd alles opgeteld en nageteld 
en konden we concluderen dat deze avond wederom een groot succes was!!!   
Er werden die avond bijna 100 bestellingen genoteerd en in de dagen erna kwamen er via internet ook nog 
diverse bestellingen binnen. 
Uiteraard ook grote dank aan alle folderbezorgers voor de folderbezorging in Maasland en delen van 
Maassluis. Fijn dat jullie ook dit jaar weer een wijk op jullie wilde nemen.  
Hartelijk dank allemaal. Zonder jullie zou deze actie niet zo succesvol zijn!!! 
De potgrondcommissie 
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Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
As zaterdag is er trainen van 10 tot 11 uur in de sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier! 
 
Groetjes,  Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
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http://www.bvb-substrates.nl/

