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 VAN HET BESTUUR 
 
Deze week twee bijdragen van het bestuur: 
 
 
Op de prachtige voorjaarsdag gisteren verloor ons vlaggenschip helaas, maar ODO 2 wist zich te 
handhaven! Een prima prestatie na dit wisselvallige zaalseizoen. Op naar een mooi veldseizoen! 
 
De ouder-kind trainingen waren deze week weer een groot succes. Op de social media zijn er leuke filmpjes 
en foto’s verschenen. Aan de conditie van de ouders kan nog wel wat verbeterd worden…. 
 
Afgelopen week is de sponsorcommissie bij elkaar geweest. Wisten jullie dat de Sponsorkliks ook heel 
makkelijk mobiel zijn te gebruiken? Via de Playstore kun je de app installeren, eenmalig ODO Maasland 
invoeren en je bent klaar! Al je online aankopen kan je dan via deze app laten lopen, zodat ODO hiervan 
een klein percentage krijgt. Dat heeft de afgelopen maand toch weer € 66,= opgeleverd. Makkelijk verdiend 
zonder inspanning!  
 
Verder zitten er nog flink wat gaten tussen de reclameborden langs het kunstgrasveld. Heb je tips voor 
bedrijven die willen sponsoren of wellicht wil je eigen bedrijf/werkgever een bord langs het veld, geef dat 
aan mij door, dan zullen we contact zoeken. Nog mooier is het als je de sponsorcommissie wilt komen 
versterken, we zoeken nog een persoon die maximaal een uurtje per maand ons komt helpen met de 
acquisitie.  
 
Ook de kantinecommissie kan versterking gebruiken, nu de dames van deze commissie hun 
werkzaamheden eind van dit seizoen zullen gaan beëindigen. Het is leuk werk en je bent heel zichtbaar 
voor de vereniging. Juist ouders van jeugdleden kunnen hierin een bijdrage leveren en ten overvloede: 
korfbalervaring is niet nodig! 
 
Nu de zomertijd zijn intrede heeft gedaan en de avonden weer langer zijn geworden, wordt het ook weer tijd 
om te gaan bootcampen. Op donderdagavond kan je in twee sessie komen trainen, van 18.45 tot 19.45 en 
van 20.00 tot 21.00 uur onder professionele begeleiding van Vincent. Eerst een keer proefdraaien? Dat kan 
natuurlijk ook!  
 
Een mooie week toegewenst, 
 
Lucien de Winter 
Penningmeester@odomaasland.nl 
06-51188926 
 
 
 
 

mailto:Penningmeester@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Toch maar een stukje 
 
De hele week achtervolgt mij een herinnering in mijn agenda. Vorige week had ik namelijk een stukje voor 
de Praatpaal moeten schrijven volgens het rouleerschema in het bestuur, maar het was mij toen ontgaan. 
Sindsdien schuift de herinnering steeds automatisch een dagje door en omdat ik er van af wil nu (ook) maar 
een stukje van mijn hand.  
 
Vorige week hielden we een wederom fantastische potgrondactie. Organisatorisch wat uitdagender dan 
andere jaren vanwege een vol competitieprogramma , maar vasthouden aan hetzelfde weekend leverde 
een record aantal zakken op.  
 
Terwijl ODO mannen van jong tot oud, vaders en andere hulptroepen met een combinatie van spierballen 
en precisie de zakken keurig in de tuinen legden, konden de heren van ODO 2 lekker uitslapen om ’s 
avonds optimaal fit de zo vurig gewenste twee  punten binnen te slepen, uiteraard samen met de dames .  
 
Sinds gisteren weten we dat ODO 2 in een Houdini achtige act handhaving heeft afgedwongen. Na 7-2 
werd de achterstand steeds kleiner tot de 19-19, waarna ODO de wedstrijd won met 23-24. Omdat ONDO 
won van Weidevogels behoudt ODO 2 een plek in de reserve tweede klasse. Een prima prestatie voor de 
jonge ploeg van coach Lennart, die dit zaalseizoen geplaagd werd door vele blessures.  
 
Bij ODO C1 een klein traantje omdat het beslissende duel om het kampioenschap met 1 doelpunt verschil 
verloren werd, waardoor de tegenstander kampioen werd. ODO B2, D1, E1, E2 en E4 werden wel 
kampioen, van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
We gaan het veld weer op. Als bootcamper kwam ik er in de winter ook bijna iedere week en weet dus dat 
alles er nog staat. We gaan wel weer zelf de bardiensten draaien, en daarvoor zijn we nog steeds op zoek 
naar een roostermaker. Wil je weten wat dat inhoudt, neem even contact op met mij, Kees of Ria. En Ria, 
uiteraard bedankt voor alle jaren dat je dat hebt gedaan!  
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen de aankomende week een fijne verjaardag toe.  
Van harte gefeliciteerd ! 
 
 3 april   5 apri   6 april      7 april 
 
Wilco Goedendorp      Pien de Groot    Martien Koorneef         Jacco Moerman 
         Dick v.d. Hout         Aron Sprong 
  

 
 

ALGEMEEN 
 
 

Coach jacks   Coach jacks  
De coachjacks zijn binnen en worden 6 april tussen 10 en 12 uur uitgereikt in de PUNT 

 
Voor elke coach van een ODO team is er een gloednieuw coachjack beschikbaar gesteld. 
 
Het softshell jack is ideaal voor de buitenactiviteiten die er weer aan gaan komen, vanwege hun 
waterafstotendheid en de winddichtheid. Fijne strech kwaliteit , dus groot draagcomfort, en ….   
 
Natuurlijk voorzien van het ODO en BVB logo , de jacks hebben de nummering aan de binnenzijde. 
 
Draag het jack met veel (sport) plezier !! 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Zaterdag 6 april afhalen in de Punt tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
 
Lukt het je niet op dit tijdstip het jack op te halen, laat dit even weten via een what’s app aan  
Tarja  tel 06-24274091 
of Marian tel 06-57946632 
 

UITSLAGEN 
 

Dubbel Zes B1 - ODO B1 (26-03) 9-14 HKV/Ons Eibernest C1 - ODO C1 10-9 

DVS '69 1 - ODO 1 18-10 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 8-4 

DVS '69 2 - ODO 2 23-24 ODO D2 - Olympia (S) D2 2-11 

Achilles (Hg) 5 - ODO 3 16-13 ODO E1 - Nieuwerkerk E2 20-10 

ODO 5 - Excelsior (D) 7 9-19 ODO E2 - Phoenix E2 13-6 

Nikantes A1 - ODO A1 11-12 Meervogels/Física E1 - ODO E3 3-18 

ODO A2 - RWA A2 8-10 ODO E5 - LYNX E2 3-10 

ALO B1 - ODO B1 7-12 ODO F1 - KCR F1 23-9 

ODO B2 - ALO B2 14-4 KVS/Maritiem F4 - ODO F3 15-11 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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KAMP - update 
 
Vandaag sluit de inschrijving. Check even of je erbij staat. Zo niet, mail of app Maaike Goedendorp dan kijkt 
zij even wat er nog mogelijk is. Voor de meivakantie staat het kampboekje op de mail. SUPER LEUK DAT 
JULLIE ALLEMAAL MEE WILLEN!  
 
Wat  : ODO KAMP 
Wanneer : donderdag 2 mei tot zondag 5 mei 
    We vertrekken ongeveer rond 12 uur op donderdag en komen rond half 1 op  
    zondag weer thuis.  
Waar  : Scouting Rucphen 
Wie  : A tot en met de E 
 
A1: Joris de Bruijn, Marieke Hoekveen, Gysa Vliegenthart 
 
A2: Femke kroes, Nina Stolk, Isabelle van Kester, Dustin van Roon, Laura Poot, Amber Verboon, Nicolette 
Vermeer 
 
B1: Liza van der End, Twan Regout, Marit Geerse, Fenne de Haas, Sam Zeebregts, Jordi van Roon, Cas 
Vijverberg,  
 
B2: Anouk vd Hoeven, Brigit Kroes, Karlijn post, Ivo van Velzen, Milou Post, Roos Haring, Kevin Wuijster 
 
C1: Iris van der poel, Bente Verboon, Annemijn Moerman, Madeleine Sigon, Toine Steehouwer, Toine de 
Winter, Kobus 
 
C2: Kim van der Marel, Joaquin Martin, Maarten Vos, Florine van den Berg, Sanne van Roest, Jonatan, 
Jayden Schunko 
 
D1: Gian Sprong, Tim Doelman, Demi Boon, Dana vd End, Dieke van der Vaart, Sam Steehouwer 
 
D2: Naomi Verbarendse, Ruth van der poel, Lynn Hanemaaijer, Do van Buuren, Ciara Ibrahim, Birke 
Verboon, Pascale Strootman 
 
E1: Noah sprong, Lotte de Raad 
 
E2: Minke van der Vaart, Romae Kammeron, Juliette van Rhee, Frodo passchier 
 
E3: Jordy Verbarendse, Tim Buitelaar, Wende van der marel 
 
E4: Brent van der Gaag, Eva Veenendaal, Fleur Bijloo 
  
E5: Ilse Koole 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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KINDERDISCO HAWAII 
 
Beste kinderen van de kangoeroes, F, E & D! 
 
Hier een berichtje van de AC. Op vrijdag 5 april is er van 18:00u-20:00u een Kinderdisco voor de pupillen 
van ODO! Het is in de kantine van ODO en de kosten hiervoor zijn €3,- voor een aantal lekkernijen en wat 
drinken. Het thema is ‘Hawaii!’, dus kom allemaal zo zomers en vrolijk mogelijk! Verder zijn vriendjes en 
vriendinnetjes ook van harte welkom! Inschrijven voor de disco is niet nodig.    
 
 
Wij hopen alle kinderen te zien 5 april!  
 
Groetjes namens de AC! 
 
 
 Als er vragen zijn, kan je ze stellen aan Jeroen (06-47512548) of mailen naar ac@odomaasland.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 

OPROEP !!!!!!!!!!! 
 
Beste ouders, 
 
Al vele jaren maak ik het barrooster voor ODO. 
Ongeveer twee jaar geleden heb ik aangegeven hiermee te willen stoppen maar er is tot nu toe niemand 
gevonden om deze taak van mij wil nemen. 
 
Wat houd deze taak in: 
- begin veldcompetitie en 2e helft veld het in elkaar zetten van het rooster. 
- in deze weken elke week het rooster met eventuele wijzigingen in de praat paal zetten. 
 
Het maken van het rooster kan met 1 à 2  uurtjes klaar zijn. (d.m.v. een computerprogramma). Het 
aanpassen van het rooster (wekelijks) 15 minuten tot half uurtje. 
 
Voor mij persoonlijk  wordt het steeds moeilijker om het rooster te maken omdat mijn netwerk binnen ODO 
steeds kleiner wordt.  Alleen Wouter speelt nog bij ODO in het 1e. Hierdoor heb ik steeds minder contacten 
en ben ook niet zoveel meer bij ODO te vinden.  
 
Wie wil mijn vrijwilligerstaak over nemen? 
We vinden het allemaal fijn als er iemand is de bardiensten regelt, zodat  we voorzien worden van een 
hapje, drankje en gezelligheid! 
Het voordeel van het maken van het rooster is dat je zelf geen bardienst hoeft te doen en op de zaterdagen 
gewoon naar een korfbalwedstrijd(en) kan kijken 
Wil je informatie en of een keer mee kijken hoe het maken van een rooster werkt, mail dan naar 
bardienst@odomaasland.nl dan neem ik contact met je op. 
 
Ria Goedendorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
http://www.nexans.nl/
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Barrooster 
 
Het veldseizoen staat weer te beginnen met komende weken oefenwedstrijden. Op dit moment is er nog 
geen overzicht van alle wedstrijden vandaar alleen een rooster voor komende 2 weken. 

Datum Tijd Bezetting 

Week 14   

zaterdag 6 april 09:30 - 12:30 Marjan Pols 

Week 15   

zaterdag 13 april 08:30 - 11:30 Aafke v.d. Gaag, Karla Vijverberg,Femke Kroes, Daniëlle Stolk 

 11:30 - 14:00 Petra Oosterlee, Jaline van Hartingsveldt, Isabelle van Kester, 
Marja van der Wel 

 14:00 - 16:00 Alise Vreugdenhil, Nicolette Vermeer, Amber Verboon, Petra de 
Bruijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Spannende ontknoping 
 
ODO 2 moest afgelopen zaterdag met minimaal 3 punten verschil winnen van DVS’69 om degradatie te 
ontlopen. De hele wedstrijd stonden zij achter, vlak voor tijd kwamen ze op 3 punten voorsprong, maar 
……. helaas wist DVS’69 toch nog bij te komen en werd uiteindelijk, na een hele goede pot met 1 doelpunt 
verschil gewonnen. Maar ……. er was nog 1 escape, als ONDO van Weidevogels zou winnen, zouden DVS 
en ONDO degraderen en ODO 2 veilig zijn. Een kwartier voor het einde van deze wedstrijd stond ONDO 
nog met 5 doelpunten verschil achter, maar ……. uiteindelijk bleken zij toch met 1 doelpunt verschil te 
hebben gewonnen. En is ODO 2 veilig!!! Felicitaties voor de ploeg en begeleiding. 
 
De overige senioren en A2 verloren helaas hun laatste zaalwedstrijd. A1 sloot de zaalperiode af met een 
overwinning op Nikantes. 
 
Deze week starten de trainingen op het veld weer. Zaterdag alleen oefenwedstrijd voor A1 en A2. 
 
Veel plezier en succes op het (kunstgras)veld!! 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 april 

  

ODO0000 VEO A2 - ODO A1 Aanvang 10:00 

Coach Rick, Erna Vertrek 08:30 

Heren Jim, Joris, Niels H, Pepijn H Chauffeurs Gysa, Marieke, Jim 

Dames Daniëlle, Gysa, Jaline, Marieke Veld 
 

Reserves Cas, Liza, Sam Z, Twan R 
Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, 
Voorburg 

Afwezig Daphne K 

  

ODO0000 ODO A2 - VEO A3 Aanvang 11:00 

Coach Bianca, Jacco Aanwezig 10:00 

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

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

Veld 
 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 2 HANDHAAFT NA EEN WERKELIJKE KRANKZINNIGE OPOTHEOSE 

Beste lezer, ''Gelooft u in wonderen? JA!''. Erik van Dijk, NOS-sportverslaggever.  
 
19:00 uur, 21 augustus 2008, Beijing De Nederlandse waterpolodames winnen totaal onverwachts een 
gouden medaille op de Olympische Spelen van Beijing. Onder bondscoach Robin van Galen ontwikkelt de 
waterpolo-selectie zich als 'jonge ploeg met potentie' tot 'Olympisch kampioen'. In een werkelijk bizarre 
slotfase van de 'Golden medal match' (finale) wint Nederland van de VS met 8-9 in de laatste minuut. Mocht 
u iets met sport hebben en ook nog iets meer dan twee minuten tijd over hebben op deze zondag. Kijk dan 

het volgende filmpje. Ondanks dat u de échte uitkomst al weet (winst voor Nederland), met het commentator 
van Erik van Dijk en alle gebeurtenissen in deze wedstrijd in de laatste 40 seconden, is deze ontknoping 
nog steeds bloedstollend spannend: https://www.youtube.com/watch?v=w-kp1s66y3I.Mocht u nog meer tijd 

over hebben, dan kunt u kiezen om verder te lezen. Dit vraagt iets meer dan twee minuten!  
 
19:00 uur, 30 maart 2019, Hendrik-Ido-Ambacht Een feestje ontpopt bij de spelers en stafleden van ODO 

2 langs de zijlijn tijdens de wedstrijd van DVS 69 1 - ODO 1. Circa 10 a 12 volwassenen zitten angstvallig 
naar Aron te kijken, te staren, te hopen, te smeden en te bidden. De verlossende zin komt uit de mond van 

Aron: “Het staat er echt!”. Het staat er echt? Weidevogels 2 - ONDO (G) 2: 20-21. ODO 2 HANDHAAFT 
ZICH NA EEN WERKELIJK KRANKZINNIGE APOTHEOSE. Als de NOS met Erik van Dijk aanwezig was in  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w-kp1s66y3I
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Hendrik-Ido-Ambacht, dan weet ik zeker dat dit commentator in 2008 bij deze beelden passen in 2019.  

ODO 2 beleefde de laatste drie weken een “proces” waarin lijfsbehoud bewerkstelligt moest worden. De 
ontlading na een aantal weken druk, misschien wat stress, maar in ieder geval spanningen, kwamen er 
allemaal uit bij ODO 2 na de verlossende woorden van Aron. Ik zal u proberen mee te nemen in het 

“proces”.  
 

17:45 uur, 16 februari 2019, Maasland Eindstand ODO 2 - Weidevogels 2: 11 - 11. Goede wedstrijd, 
punten nodig, maar in de laatste seconde helaas gelijkgespeeld. Gevoelsmatig dus een puntje verloren. 
Toch wel een zuur en een cruciaal puntje. Kop omhoog, volgende week weer knallen.  
 
16:05 uur, 16 maart 2019, Alblasserdam Na de wedstrijd Kinderdijk 2 - ODO 2 overheerst een gevoel van 

“we hadden gewoon kunnen winnen van de koploper”. Achteraf gezien is Kinderdijk 2 de terechte kampioen 
in deze poule. We waren zo dichtbij. Gevoelsmatig de winnaar zijn, maar in het eindresultaat zonder 
punten. Een bittere pil in de aanloop naar climax van deze zaalcompetitie.  
 
16:50 uur, 23 maart 2019, Maasland Het is 16:50 uur in De Hofstede in Maasland. Het beginsignaal klinkt 

van de wedstrijd ODO 2 - Korbis 2. Spreekwoordelijk is het 2 voor 12 en gevoelsmatig al 2 over 12, zo niet 

half één. Het is in deze wedstrijd vrij simpel: ODO 2 moet winnen. Zo niet, dan is degradatie niet formeel 

een feit, maar wel zo goed als. Een lastige opgave winnen van Korbis 2. En dan ook nog het ‘moeten’. 
Korbis 2 de nummer drie, stugge ploeg met 8 lange mensen en een uitwedstrijd in de bagagetas met 

werkelijk nul positieve ervaringen en herinneringen. “Het niet winnen is absoluut niet het einde van de 

wereld (lees: degradatie), maar wel *balen*(positief gecensureerd)”, aldus de tegelwaardige woorden van 
coach Lennart. ODO 2 speelt goed tegen Korbis 2, vastberaden en met missie. De opdrachten worden 
opgevoerd. De gehele wedstrijd blijft ODO aan de goede kant van de score. Geheel verdiend, en zelf 

afgedwongen, wint ODO 2 met 15-13 van Korbis 2. DVS ‘69 2 won bij WION 2 en ONDO verloor van 
Kinderdijk deze speelronde 13. In mijn eigen stuk tegen Kinderdijk zei ik over Korbis thuis: Er zijn meerdere 

scenario’s uit te denken hoe en wat dit competitieslot allemaal wel of niet gaat brengen. In mijn ogen is 

slechts één 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.  
 

16:30 uur, 24 maart 2019, Maasland ”Wie dan leeft, wie dan zorgt”. Die tijd was nu dus aangebroken. DVS 

‘69 2 uit op het programma in speelronde 14. De laatste wedstrijd om lijfsbehoud veilig te stellen. Het grote 
rekenen kon beginnen. Ik zal u niet met de details opzadelen. Ten eerste is het een vrij technisch verhaal 

(en best saai als het je niet boeit) en ten tweede waren er in totaal 6 scenario’s theoretisch mogelijk. Iets 

wat veel om dat allemaal mee te geven in dit stuk. Mocht u toch geïnteresseerd, mijn mail naar Lennart op 
deze zondagmiddag 24 maart 16:30 uur is zeker geen staatsgeheim. Wat ik u wel mee geef zijn de 

uitgangspunten voor ODO 2 voor de wedstrijd tegen DVS ‘69 2. Wat korter door de bocht beschreven en in 

“jip-en-janneke-taal”: 1. ODO 2 moet winnen van DVS ‘69 2. Zo niet, ODO 2 naar de 3e klasse. 2. Als je 
dan toch moet/gaat winnen, dan idealiter met 3 doelpunten verschil of meer. In dat geval ten alle tijden 

rechtstreeks gehandhaafd op het moment van affluiten bij DVS ‘69 2 - ODO 2. 3. Lukt het niet om met 3  
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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doelpunten verschil te winnen, focus je dan op “gewoon winnen”. DVS ‘69 2 is dan (in principe)  

gehandhaafd en ODO 2 gedegradeerd. Ware het niet dat “onze Westlandse vrienden” van ONDO 2 als 
ultieme en allerlaatste reddingsboei kunnen fungeren. Deze reddingsboei betekent dat ONDO 2 twee 

wedstrijdpunten moet pakken tegen Weidevogels 2. Een ’kleine cliffhanger’ naar het waarom; nu eerst de 
match.  
 

16:50 uur, 30 maart 2019, Hendrik-Ido-Ambacht DVS ‘69 2 - ODO 2. In juni 2018 speelde beide teams 
ook tegen elkaar in het seizoen 2017-2018. Ook toen om lijfsbehoud. Toenmalig ODO 2-trainer Alex 
toverde wat konijnen uit zijn hoge hoed. Good-old-vedettes Michiel v/d Vaart, Anton Hanemaaijer, Thijs 
Ramakers, Marije van Dijk en Xavienne de Groot speelden allen mee in deze wedstrijd. Maar ook 

‘youngster’ Iris Geerse (toen A1) betrad de lijnen. ODO 2 won met 16-12, handhaafde zich en DVS ‘69 2 
werd de 3e klasse in geduwd. Op 26 november 2018 strijden beide teams weer tegen elkaar. De 

heenwedstrijd in deze zaalcompetitie 2018-2019. De uitslag was 8-11 voor DVS ‘69 2. Heel eerlijk, geen 
beste wedstrijd. Het spel was niet eens onaardig, maar het afrondingspercentage werkelijk waar veel te 
laag. De wedstrijd van 30 maart 2019 begint gewoon weer bij 0-0. Echter moet er wel gewonnen worden 

door ODO 2. Moet, ja! Verlies of gelijkspel is hoe dan ook degradatie voor ODO 2. DVS ‘69 2 schiet 
werkelijk waar uit de startblokken. Slimme strafworpen krijgen zij mee (terecht voor gefloten hoor!) en twee 

schutters schieten scherp. Na 10 minuten is de stand 8-3. Dit gaat te hard. Waar DVS ‘69 in een flow zat, 

komt ODO 2 hierna een flow. Ik meen dat er in 5 aanvallen achter elkaar 5 doelpunten vallen. Zo’n fase 

waarin even alles lukt. De ruststand is 12-11 voor DVS ‘69 2. Als beide ploegen zo speelden in de andere 
13 competitiewedstrijden was dit wellicht de kampioenswedstrijd geweest. Het gaat echter nog steeds om 

lijfsbehoud. De tweede helft zal het percentage wel wat afnemen. Nou, echt niet. DVS ‘69 en ODO schieten 
met scherp deze wedstrijd. Eigenlijk blijft het continu gelijk op gaan. Zoals bekend, ODO 2 moet winnen, 
maar idealiter ook met 3 doelpunten. Anders is het zijde draadje wel heel erg dun. En in je eigen wedstrijd 
heb je zaken ook zelf in de hand. Jaline (A1) intussen het veld betreden. Kim helaas geblesseerd eraf. De 
troefkaarten worden halverwege de tweede helft op tafel gelegd door Lennart. Noodgedwongen, Lennart 

moest, er is geen keuze. Bij poker zou je zeggen: “all-in”. Thijs betreedt het veld. Bij de eerste actie van 
Thijs is de DVS-heer nu nog steeds aan het zoeken, denk ik. Thijs vliegt er langs en, bam, doorloop raak: 
20-20. In het andere vak heeft Twan even tijdelijk vleugels gekregen (Red-bull van Remco misschien?). 

Twee goals binnen de minuut maakt 20-22. Waar we blij waren in de eerste helft dat we überhaupt nog in 

de wedstrijd zaten, is het verschil van 3 nu meer dan reëel. Sterker nog, dit verschil volgt op twee 
momenten later in de wedstrijd. Op 20-23 en 21-24. De wedstrijd duurde echter nog 6 minuten en dat is 

lang. Heel lang. DVS ‘69 blijft scoren en komt terug tot 23-24. Waar het verschil van 3 een reële optie leek, 

is het “over de streep trekken” van de overwinning de eerste prioriteit in de laatste minuut. Dit lukt eigenlijk 
niet goed, want de aanval kon dit beter uitspelen. De vraag is of het vak het wel hoorde wat Lennart 
allemaal riep. Het is totaal irrelevant achteraf, omdat de scheidsrechter afblaast. Einde wedstrijd. 
 
18:00 uur, 30 maart 2019, Hendrik-Ido-Ambacht 23-24. Wat. Een. Wedstrijd. Alleen deze wedstrijd zelf al 
geeft een trotsgevoel. Echt een goede wedstrijd van ODO 2. Prachtige pot korfbal. Een titanenstrijd met 
alles erin. De type wedstrijden waarom zaterdag de mooiste dag van de week is. Maar handhaving? 
Degradatie? Het wel winnen, maar met 1 of 2 doelpunten verschil, was ook een scenario. Eigenlijk zijn dit  
 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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twee scenario’s. Waarom? Het lot van zowel van DVS ‘69 2 en ODO 2 ligt voor beide teams in handen van 
ONDO 2. De cliffhanger van zojuist. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eindranglijst beslist het 
onderling resultaat. In het Bondsbesluit in juni 2017 heeft de KNKV dit beslist en uitgeschreven. Een zestal 
criteria die u af kunt gaan om een beslissing over rangorde te bepalen. De reddingsboei die ONDO kan 
bieden is namelijk het volgende: als ONDO niet wint, komen zij niet op 10 punten en nemen zij NIET deel 

aan deze onderlinge competitie. DVS ‘69 en ODO zijn de onderlinge teams. Dan is DVS ‘69 2 beter dan 
ODO en dus ODO gedegradeerd. Wint ONDO wel, komen zij ook op 10 punten en nemen zij dus ook deel 
aan deze onderlinge competitie. In dat geval is ODO 2 de beste in een nieuwe competitiematrix met alleen 

de wedstrijden tussen DVS ‘69, ONDO en ODO. Dus wint ONDO, dan is ODO veilig. En wint ONDO niet, 

dan is ODO eruit. Het is dus wachten op het eindresultaat van de wedstrijd Weidevogels 2 - ODO 2.  
 
19:00 uur, 30 maart 2019, Hendrik-Ido-Ambacht Aron heeft zijn connecties aangeboord het laatste uur. 
Er volgt een bericht dat Weidevogels redelijk ruim voor staat ongeveer tien minuten voor tijd. De koppies 
hangen eigenlijk al wat bij ODO 2. Dit gaat waarschijnlijk niet meer lukken. ONDO 2 zal ongetwijfeld haar 
best doen, maar Weidevogels is dus beter vandaag. Het is niet anders. Zelf te weinig punten behaald. 
ONDO 2 was slechts een reddingsboei. We hadden zelf meer punten moeten pakken in 14 wedstrijden. 

Simpel zat. Circa tien minuten later meldt Aron dat het ONDO één doelpunt voor staat met nog één minuut. 
Hoe dan? In ieder geval respect! In mijn beleving duurt een minuut 60 seconden. Dat een laatste minuut in 

een spannende korfbalwedstrijd wat langer duurt, dat snapt iedereen. Maar deze minuut!! DVS ‘69 1 en 
ODO 1 waren zo ongeveer al 10 minuten gevorderd in hun wedstrijd. In Bleiswijk duurde het allemaal wat 
langer. 10 a 12 volwassenen zaten werkelijk volledig geobsedeerd naar Aron te kijken. Het bericht volgt, via 

zijn bron, dat ONDO 2 wint met één punt verschil wint. Echter is dit slechts een berichtje. We zeiden al 

eerder tegen elkaar: “De Wedstrijdzaken app van KNKV is doorslaggevend. Daar voert de scheidsrechter 

de uitslag in.” Als de laatste minuut van die wedstrijd al lang duurde, dan kan ik u niet beschreven hoe lang 
het duurde tot de app was ingevuld. Gevoelsmatig een jaar verder balde Aron zijn vuist: Het staat er echt! 

Weidevogels 2 - ONDO 2: 20-21 in de app! ONDO BEDANKT! Maar in dit stuk gaan de complimenten naar 
ODO 2.  
 

15:00 uur, 31 maart 2019, Maasland Eén doelpunt. Het is bizar, complete waanzin, maar wel een feit. “The 

day after”. Trots, opluchting, blijdschap. Mixed-feelings overheersen deze dag. ODO 2 heeft het gewoon 

gered. Krankzinnig. Onwerkelijk. En zeker eentje waar ‘we’ het over tien jaar nog over hebben. Een 
krankzinnige ontknoping. Een doelpunt meer of minder was werkelijk het verschil tussen hemel en aarde. 

Niet alleen één doelpunt bij deze wedstrijd. Bij nog tal van wedstrijden. “Wat als” je gewoon wint van 

Weidevogels 2 in plaats van de laatste seconde gelijkspeelt: één doelpunt. “Wat als” je op 20-23 of 21-24 

één doelpunt erbij scoort. Dan win je gewoon met ruim verschil. Dan was heel ONDO 2 irrelevant geweest. 

“Wat als” DVS ‘69 2 op 8-3 één doelpunt maakt. Dan was hun momentum zo goed bij DVS ‘69, dan had 

ODO 2 waarschijnlijk nooit gewonnen gisteren. “Wat als” de uitslag 20-21 van Weidevogels 2 - ONDO 2 

één doelpunt anders was geweest. Dan weet u net zo veel als ik. Echter “wat als” telt niet in de sport. Of dit 
nu de Olympische waterpolofinale bij de dames is in 2008 of de beslissingswedstrijd in de Reserve 2e 
Klasse M van het korfbal. Sport is emotie, sport is passie, sport is beleving. Dat maakt sport de allermooiste 
bijzaak van het leven.  
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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15:15 uur, 31 maart 2019, Maasland Een bijzaak. En dan ook écht een bijzaak. Het leven gaat verder. Het 

is “maar” handhaving, het is maar “2e klasse”, en bovenal is het maar “korfbal“. Er is gelukkig meer dan 
alleen korfbal in de wereld. Terug op aarde. De studie wacht weer. Of morgen is het gewoon weer werkdag. 

Maar vandaag genieten we nog even na! Gelooft u in wonderen? JA!  
Met vriendelijke groet, Bart de Vos  

PS: primair voor deze wedstrijd DVS ‘69 2 - ODO 2 dank aan invallers/reserves, chauffeurs en het 
meegereisde publiek bedankt! 

 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
En dan was zaterdag de laatste zaalwedstrijd, waarbij sommige ploegen een wedstrijd speelden met de 
medaille al op zak en sommige ploegen er een strijd voor moesten leveren. Zo speelden B1 tegen Alo en 
won met 7-12, een nette tweede plek, knappe prestatie. B2 had de taart en de bloemen al op zak en 
speelden hun wedstrijd lekker uit en wonnen met 14-4. C1 had een kampioenswedstrijd tegen HKV Ons 
Eibernest , bij winst/gelijkspel zou C1 kampioen zijn. De toeschouwers hebben een zenuwslopende pot 
gezien die gelijk op ging. Helaas scoorde HKV er 1 meer en was de uitslag 9-10. Natuurlijk teleurstelling 
maar ook dat hoort bij sport. D1 won met 8-4 en kon de bloemen,medailles en taart in ontvangst nemen, 
netjes gedaan!! D2 heeft in de zaal een lastige poule gehad , maar jullie zijn zeker gegroeid in jullie spel. Op 
het veld weer nieuwe kansen. 

Dan gaan we nu weer lekker naar buiten kijk op het trainingsschema op de site voor de tijden. Aanstaande 
zaterdag hebben B1 en C1 een oefenwedstrijd. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 april 

  

ODO0000 Movado B1 - ODO B1 Aanvang 15:00  

Coach Frits Van M Vertrek 14:00 

Heren Cas, Sam B, Twan R Chauffeurs Liza, Cas, Marit 

Dames Liza, Marit, Sam Z Veld  

Reserves Anouk H, Brigit, Stef, Thijs M 
Sportterrein Patersweg, Weissenbruchstraat 
45, 3314 TW Dordrecht 

Afwezig Jordi, Fenne 

  

ODO0000 ODO C1 - Conventus C1 Aanvang 10:00  

Coach Martijn V, Nathan Aanwezig 09:30 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Janny 

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

Veld  

  

 

 
WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 (8-4) 

Na een lang seizoen vol met hoogtepunten zijn we aangekomen bij de laatste zaalwedstrijd van het 
seizoen, ook wel de kampioenswedstrijd tegen Fortuna D3. Er was van te voren bij iedereen spanning af te 
lezen van de gezichten, omdat het kampioenschap pas zeker was wanneer er gelijk werd gespeeld of juist 
werd gewonnen. OZC had de punten al gepakt, dus de druk kwam op ons te liggen. Een kort praatje om de 
kinderen nog even scherp te krijgen vlak voor de wedstrijd, was zeker nodig. We wilden eigenlijk vanaf 
moment 1 al erg fel uit de startblokken komen. ODO liet vanaf moment 1 zien dat ze de sterkere ploeg in de 
wedstrijd wilden zijn. Dat werd ook al snel duidelijk door de vroege goals die gemaakt werden. Toch werd er 
door spanning en gebrek aan concentratie de wedstrijd nog niet beslist, maar we bleven wel de kansen 

creëren. De kracht ligt in dit team bij het hoge baltempo en de teamwork, wat ook echt gebruikt werd deze 
wedstrijd. Het spel, zeker ook in de tweede helft, was vrij onrustig. Toch bleef de verdediging staan als een 
huis, waardoor we konden blijven aanvallen. Het blijft een genot om naar de D1 te kijken. Het plezier na een 
doelpunt bij de spelers is dan ook erg leuk om te zien vanaf de kant. Iedereen die wat bijdraagt in dit team, 
is belangrijk: - De felheid van Demi - het slimme spel van Nikki - de kracht van Abigail - de behendigheid 
van Dana - de afstandsschoten van Dieke, Sam en Gian - de doorloopballen (met 1 hand) van Sven en 
Willem - het inzicht van Tim Daar win je wedstrijden mee en daar wordt je KAMPIOEN mee! Ik wil iedereen 
die is komen kijken bedanken en ik hoop jullie ook terug te zien op het veld! Tot dan. Nikki en Lennart  
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
De laatste zaalwedstrijden zijn afgelopen zaterdag gespeeld. De E1 kon de taart, medailles en bloemen in 
ontvangst nemen. Ze wonnen met 20-10. 
As zaterdag zijn er geen wedstrijden maar we gaan wel alvast buiten trainen vanaf as dinsdag. 
In het paasweekend zijn er ook wedstrijden. Als je nu al weet dat je dat weekend er niet bent geef dit dan zo 
snel mogelijk door. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
De laatste training in de zaal zit er weer op. As zaterdag wordt er nog niet getraind buiten!!! Vanaf 13 april 
wordt er weer getraind buiten vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
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