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VAN HET BESTUUR 
 
  

JARIGEN 
 
Hartelijk gefeliciteerd, jarigen deze week!!   Fijne dag gewenst namens ODO. 
 

26 maart    Diana Eijgermans 

31 maart    Emma Scheffers  
   Margot de Winter  
   Karlijn Post  
   Milou Post 

 

ALGEMEEN 
 

Potgrondactie 2019 een zeer groot succes!!! 
 
3584 zakken potgrond & tuinaarde en 906 zakken speciale producten. Een super aantal, maar wel heel veel 
(sjouw)werk. Gelukkig kunnen we bij ODO rekenen op de hulp van veel sterke mannen die zich vrijwillig 
aanmelden om de mensen te voorzien van hun bestelling. Een zware opgave voor sommige, maar de onderlinge 
sfeer maakt alles weer goed. 
 
Vrijdagochtend om 7.00 uur werden de eerste pallets al neergezet aan de Baanderheer. Vanaf 8.30 uur reden 
vier busjes af en aan door Maasland en Maassluis.  
Helaas dit jaar zonder de heerlijke monchoutaart van Ronald, maar dit mocht de pret niet drukken.  
Tussen de middag gezellig met z’n allen buiten eten. Wat een prachtig weer, maar er moest toch echt nog meer 
gesjouwd worden. 
De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Grote dank aan Bep van Nierop, Anneke van der End en Nel 
van Nierop. Dankzij jullie hebben we genoten van stamppot andijvie met spekkies, boerenkool met worst, 
gehaktballen, draadjesvlees en witlof met ham en kaas.  
 
Henk, Thom, Wouter, Max, Jan, Ronald, Rob, Simon, Christiaan, Bart en Kees, heel erg bedankt voor jullie inzet 
die dag. 
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Doordat er op de zaterdag van de aflevering ook nog gewoon gekorfbald moest worden hebben we het schema 
wat aan moeten passen. Dit jaar dus geen gezamenlijk ontbijt, waardoor we meer tijd over hadden voor het 
bezorgen. 
De 2 nieuwe chauffeurs van BVB, Lindy en Matthijs, werden al vroeg op pad gestuurd met de ervaren bijrijders 
Janny en Rianne. Dit alles om de depots neer te zetten in het dorp, zodat onze wijk-coördinatoren Kees, Simon, 
Erik en Michiel, direct met hun sjouwers aan de slag konden.  
 
Ook dit jaar hadden we naast de vertrouwde hulp van onze eigen leden ook de vaders van onze jeugd benaderd. 
Dit alles om vandaag op tijd klaar te kunnen zijn. Gelukkig waren een hoop vaders bereid om te helpen. Super!!! 
Na een bak koffie en plakje cake om wakker te worden en de groepsindeling 
en wat logistieke afstemmingen gingen de oranje hesjes het pad op. En 
het wegbrengen liep “gesmeerd”. 
Onder de deskundige leiding van de 4 wijk- coördinatoren deed 
iedereen zijn best en al snel zag je overal in het dorp BVB zakken liggen. 
David, Paul, Koos en Michiel bezorgden ondertussen de bestellingen in de 
buitenwijken van Maasland.  
 
Thom en Wouter waren dit jaar vliegende keep, en reden heen en weer 
door het dorp om hand en spandiensten te verrichten. Marjan Pols ging dit 
jaar op pad om de restant betalingen op te halen bij de klanten. Ook jaar was er niet veel geld op te halen, dus 
Marjan kon dit makkelijk in haar eentje aan.   
 
 
Rond 11:30 was de eerste groep terug in de kantine en verzorgden Monique en Ank de sjouwers van een 
heerlijke broodje kroket, frikandel of hamburger. 
 
 
Folder rondbrengers, helpers bij de Huis-aan-Huis avonden, zakkensjouwers, coördinatoren, chauffeurs, 
bijrijdsters, geldophaler, kookmoeders en de catering……, iedereen zette weer haar/zijn beste beentje voor 
en dit alweer voor het 20e achtereenvolgende jaar!  Samen werd zo op een efficiënte en gezellige manier een 
hele grote hoeveelheid werk verzet en een mooie opbrengst verdiend voor onze vereniging.  
 
Dus ook dit jaar weer een zeer geslaagde potgrondactie, mede door de jullie uitstekende inzet!!! 
 
Jannes, Thom, Marlize en Pien 
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                                           Korfbal finale Ziggodome 13 April!  
 
Nog 3 weekjes te gaan… , de zaal finale!  
Inmiddels zijn de kandidaten voor de finale bekend en zal de komende weken gestreden worden om een finale 
plek.  
 
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. We hebben inmiddels al wat 
aanmeldingen, 1-2 auto's er bij zou mooi zijn.  
 
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.  
 
Voor diegenen die een oefenwedstrijd hebben, we zijn druk bezig om eea te regelen. Info volgt..  
Nogmaals de lijst met 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  
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23. Anouk van de Hoeven  
24. Sander Doesborgh  
25. Brenda Doesborgh  
26. Aimée Doesborgh  
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 der 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 
52. Olaf Passchier (onder voorbehoud)  
53. Marit Passchier (onder voorbehoud)  

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  
Beschikbare auto's : 
8x fam Gorissen 2 auto's             5x fam vd Hak 1 auto                               
5x fam Barendse 1 auto               5x fam E Passchier 1 auto 
5x fam Vreugdenhil 1 auto           5x Vera Poot 1 auto 
5x fam Doesborgh (met Madeleine)  
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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 stretch 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 !! 
 
 

                
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 
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UITSLAGEN 
 
 
 

ODO 1 - Korbis 1 10-18 

ODO 2 - Korbis 2 15-13 

ODO 3 - Excelsior (D) 4 25-13 

Valto 5 - ODO 4 14-11 

ODO A1 - ONDO (G) A2 10-18 

Excelsior (D) A2 - ODO A2 17-6 

ODO B1 - Avanti/Flexcom B2 14-10 

Achilles (Hg) B2 - ODO B2 5-6 

ODO C1 - GKV (H) C1 9-2 

Eureka C1 - ODO C2 4-5 

Fortuna/Delta Logistiek D3 - 
ODO D1 

3-15 

DES (D) D1 - ODO D2 12-5 

Excelsior (D) E1 - ODO E1 4-10 

ODO E3 - Avanti/Flexcom E3 12-3 

ODO E4 - Refleks E4 14-2 

Weidevogels E4 - ODO E5 1-8 

Fortuna/Delta Logistiek F1 - 
ODO F1 

9-10 

ODO F2 - Nieuwerkerk F3 2-6 

Avanti/Flexcom F3 - ODO F4 11-5 
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Aanwijzingen zaaldienst voor Zaterdag 30 Maart 
Wederom dank aan de vrijwilligers voor de zaaldienst afgelopen zaterdag! 
Nog 1 competitie zaterdag in de zaal te gaan, en wel komende zaterdag 30 maart. We doen graag een beroep op 
de volgende ouders voor het opbouwen van de zaal, en de zaaldienst/wacht. 
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 
 
 
De zaal competitie loopt op zijn eind..... 
De potgrond ligt weer voor de deur, het zonnetje en de temperatuur zijn weer vriendelijk maar we korfballen nog 
heel even binnen....Komende week de laatste zaaltrainingen met de ouder-kind trainingen op dinsdag voor de C, 
D, E en F teams. Op zaterdag de laatste ronde voor de meeste teams, enkele zijn na gisteren al klaar. Bij de 
senioren is ODO 1 na vorige week zaterdag veilig en speelde gisteren een toch wel weer teleurstellende 
wedstrijd met slechts 10 gescoorde doelpunten. De wisselvalligheid is helaas te groot. ODO 2 bewees zichzelf en 
de begeleiding een goede dienst door de wedstrijd tegen Korbis 2 in winst om te zetten. Komende week de 
sleutelwedstrijd tegen DVS’69 ....Om in de 2e klasse te handhaven zal er ruim gewonnen moeten worden. Geen 
geringe opgave maar met het vertoonde spel van de afgelopen weken en de vechtlust zit het wel goed dus 
eigenlijk heb ik er wel vertrouwen in. ODO 3 won ruim van Excelsior en gaat in de top 3 eindigen. ODO 4 verloor 
nipt (..) van Valto en eindigt keurig in de middenmoot. Een groot deel van ODO 4 gaat (bijna) traditioneel op 
hoogtestage voor de voorbereiding op de 2e seizoenshelft op het veld. ODO 5 heeft met nog 1 wedstrijd in ieder 
geval ook een keurige top 3 klassering. 
Een strijdlustig ODO A1 kon het helaas niet bolwerken tegen ONDO maar die strijdlust was wel mooi om te zien. 
ODO A2 verloor ruim van kampioen Excelsior.. 
ODO B1 deed wat het moest doen in de achtervolging op Dijkvogels, winnen van  Avanti. De kans is klein dat 
Dijkvogels nog wat laat liggen in de laatste wedstrijd, maar je weet het nooit....ODO B2 werd gisteren kampioen 
door zelf net aan te winnen van laagvlieger Achilles, maar dat zullen wel de zenuwen geweest zijn. Een knappe 
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prestatie in deze toch wel hoge poule, gefeliciteerd! ODO C1 won zelf en zag tot hun verbazing koploper HKV/OE 
verliezen van laagvlieger Avanti.  De rollen zijn nu omgedraaid, ODO staat met 1 punt voorsprong op kop en 
heeft alles in eigen hand volgende week tegen...HKV/OE. Een echte kampioenswedstrijd dus! ODO C2 won zijn 
laatste wedstrijd. ODO D1 deed wat het moest doen, winnen van Fortuna, en heel ruim zelfs. Dat moet 
voldoende vertrouwen geven om volgende week thuis tegen hetzelfde Fortuna (..) het kampioenschap binnen te 
halen, ze staan met 1 punt voorsprong op nummer 2 aan de kop. ODO D2 kon geen vuist maken tegen koploper 
DES maar wist wel 5x te scoren! Knap gedaan meiden! Dan de E teams....na het kampioenschap van ODO E2 
afgelopen week, won ODO E1 gisteren weer en is nu onbedreigd kampioen. In de laatste thuiswedstrijd komende 
zaterdag wordt het officieel gevierd! ODO E3 blijft het knap doen, nu weer een ruime overwinning tegen Avanti. 
Een 3e plek is jullie beloning in deze moeilijke poule. Dan ODO E4, afgelopen week nipt verloren van concurrent 
Avanti, nu werd er ruim gewonnen van Refleks, toch alleen kampioen en konden de medailles, bloemen en taart 
uitgedeeld worden. Gefeliciteerd met deze knappe prestatie! ODO E5 speelde in Bleiswijk een leuke wedstrijd, 
won knap met 1-8!! ODO F1 won met 10-9 van Fortuna en eindigt netje op een mooie 3e plaats.  ODO F2 verloor 
en eindigt in de middenmoot. ODO F3 was vrij en de F4 verloor van mede koploper Avanti. 
Nog 1 ronde te gaan dus, voor de meeste teams staat er niets meer op het spel. Maar voor ODO 2, ODO B1, 
ODO C1, ODO D1 en ODO E1 wel....Hoe dan ook, succes voor alle teams!! 
 
Rob van der Hak 
TC 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Komende zaterdag echt de allerlaatste zaalwedstrijden van dit seizoen. Daarna gaan we weer lekker naar buiten, 
lijkt me helemaal prima met dit weer!! 
Op 6 en 13 april staan er oefenwedstrijden gepland en 20 april begint de veldcompetitie dan weer. 
Succes allemaal zaterdag! 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 

Wedstrijdprogramma zaterdag 30 maart 

  

20577 DVS '69 1 - ODO 1 Aanvang 17:55 

Coach Rob B Vertrek 16:05 

Heren Lennart M, Mark Z, Wouter G Chauffeurs Diana E, Nikki H, Wouter G 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Nikki H De Ridderhal 

Afwezig Willem V Hoge Kade 60, 3341 BE, Hendrik-Ido-Ambacht 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

23461 DVS '69 2 - ODO 2 Aanvang 16:35 

Coach Lennart L Vertrek 14:50 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Chauffeurs Ilse A, Kim B, Noor B 
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Dames Iris G, Isa , Kim B, Marije De Ridderhal 

Reserves Daniëlle, Jaline, Thijs R Hoge Kade 60, 3341 BE, Hendrik-Ido-Ambacht 

Afwezig Daphne W, Ilse A, Noor B Let op: reserveshirts nodig 

  

24501 Achilles (Hg) 5 - ODO 3 Aanvang 15:50 

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

Vertrek 14:35 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Chauffeurs Janny, Thijs R, Kees P 

Reserves Daphne K, Marjanneke Sportcampus Zuiderpark 

Afwezig Thijs R, Xavienne 
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 69, 2533 SR Den 
Haag 

  

46304 ODO 5 - Excelsior (D) 7 Aanvang 16:25 

Coach Bram V Aanwezig 15:35 

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

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

Afwezig Bart V 

  

28798 Nikantes A1 - ODO A1 Aanvang 13:00 

Coach Rick, Erna Vertrek 11:40 

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

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke Sportgebouw Campus 

Reserves Jelle, Laura P Campusplein 8, 3192 CD Hoogvliet Rotterdam 

Opmerking Jelle en Laura direct na wedstrijd terug naar Maasland!! 

  

43223 ODO A2 - RWA A2 Aanvang 15:10 

Coach Bianca, Jacco Aanwezig 14:10 

Heren Dustin, Gijs, Jelle, Lex, Tjerk D Scheidsrechter Wim P 

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

Opmerking Laura en Jelle komen direct na wedstrijd A1 naar Maasland! 
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Wedstrijdverslag 
 

ODO 1 - Korbis 1 (10-18) 

Zaterdag 23 maart. De laatste thuiswedstrijd in de zaal tegen Korbis 1. De heenwedstrijd werd door fysiek spel 
uiteindelijk afgesloten met een punt voor beide ploegen. Er stond niks meer op het spel vandaag, deze wedstrijd 
ging puur om de eer. Je wilt lekker korfballen en het publiek laten genieten van de laatste thuiswedstrijd in de 
zaal. Ook dachten we met zijn alle terug aan de wedstrijd van vorige week tegen Kinderdijk. We verloren toen net 
maar hebben met zijn alle een knappe teamprestatie neergezet tegen de koploper. Dus nu verder naar deze 
wedstrijd, met de kangoeroes als team van de week die er allemaal waren, moeten we deze klus toch klaren? 
Voor dat we begonnen mocht ODO 2 aantreden. Dit was een spannende en heel erg belangrijke pot. Door de 
vechtlust van 2 hebben ze uiteindelijk terecht gewonnen! Gefeliciteerd nogmaals. 
 
ODO 1 - Korbis 1  
 
Er werd scherp begonnen en gedurende de eerste helft ging de stand gelijk op. Even leek het alsof we in de 
wedstrijd kwamen, maar naarmate het einde van de eerste helft stokte het meermaals bij beide teams om door te 
gaan met scoren. We gingen daardoor de rust in met een stand van 4 tegen 5. Goed verdedigd en veel te weinig 
gescoord. Rob vertelde ons in de rust dat we elkaar meer moesten vrij spelen door het achterveld te gebruiken 
en we het geduld moesten bewaren. De schoten konden dichterbij en de tweede kansen waren volgens hem 
weggevertjes, als we ze niet scoren. Dus aan ons de taak om de wedstrijd verder te lezen. In de tweede helft 
ging Korbis meer druk geven en achter verdedigen en helaas kwamen wij hierdoor niet meer terug in de 

wedstrijd. De schoten van Korbis waren zuiver en bij ons waren het door de tactiek van Korbis vaak ��n 
schotsaanvallen die net mis gingen. Hierdoor zat er geen gevaar meer in het spel en is waar we vandaag op 
gehoopt hadden niet gelukt.  
 
 
 
Volgende week zaterdag 30 Maart wacht ons de laatste zaalwedstrijd om 17:55 bij DVS 1 in Hendrik Ido 
Ambacht. Maar voor deze wedstrijd speelt ODO 2 de wedstrijd van het seizoen, om zich te handhaven in 
de 2e klasse! KOM DAT ZIEN. Tot slot namens de gehele selectie dank aan de supporters tijdens de zaal 
wedstrijden in de Hofstede, de activiteitencommissie voor 'het Team van de week', de jeugdleden voor het 
aanmoedigen en Rene en Eva voor de gastvrijheid. Tot volgende week en anders weer graag op het veld aan de 
Baanderheer. Groetjes, Nikki 
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
Veel groene uitslagen deze week en de eerste medailles zijn uitgereikt. B2 wist met een nipte overwinning de 
wedstrijd na zich toe te halen en heeft gewonnen met 6-5 van Achilles. Het kampioenschap was een feit en in de 
Hofstede werd dit uitgebreid gevierd met medailles, bloemen en natuurlijk taart. Ook de andere ploegen hebben 
gewonnen alleen D2 heeft de punten niet kunnen meenemen naar Maasland. Ik heb wel gehoord dat er goed 
spel werd vertoond en dat jullie gegroeid zijn in deze competitie. 

Deze week de laatste competitie wedstrijden van dit seizoen. B1 heeft aanstaande dinsdag nog een 
inhaalwedstrijd tegen Dubbel Zes en mag zaterdag tegen Alo. B1 staat op een mooie tweede plek en hoopt dat 
Dijkvogels een misstap maakt. Voor jullie zaak om de komende wedstrijden te winnen en wie weet……. 

C1 en D1 hebben zaterdag de kampioenswedstrijd.  C1 speelt zaterdag uit bij HKV/ Ons Eibernest tegen hun 
directe concurrent. D1 mag thuis tegen Fortuna  om 13.00 uur. Leuk als er veel mensen komen kijken naar deze 
pot. 

B2 speelt zaterdag voor de eer, C2 is al klaar met de competitie en D2 speelt tegen Olympia. 

Dan gaan we al weer stiekem naar buiten kijken. Op 6 en 13 april zijn de eerste oefenwedstrijden op het veld. De 
oefenwedstrijden op 13 april zijn zo gepland dat we       daarna( voor degene die willen, er zijn nog kaarten ) door 
kunnen naar de zaalfinale. 

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 dinsdag 26 maart 

  

29878 
ODO0000 

Dubbel Zes B1 - ODO B1 Aanvang 19:30  

Coach Frits Van M Vertrek 18:00 

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

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z Veld  

Reserves Brigit, Britt, Stef, Thijs M 
Zonnebloemstraat, 2565RT 
s-Gravenhage 
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Wedstrijdprogramma zaterdag 30 maart 

  

29901 ALO B1 - ODO B1 Aanvang 13:00  

Coach Frits Van M Vertrek 11:30 

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

Dames Fenne, Liza, Marit, Sam Z Ockenburgh  

Reserves Britt, Stef Wijndaelerweg 25, Den Haag 

Opmerking 
Britt en Steff moeten direct terug voor eigen 
wedstrijd. 

Let op: reserveshirts nodig 

  

42352 ODO B2 - ALO B2 Aanvang 14:05  

Coach Wouter G Aanwezig 13:20 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Scheidsrechter Erik 

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

Reserves Lex, Nicolette 

Afwezig Willem V 

Opmerking Britt en Steff komen zo snel mogelijk door.  

  

39772 HKV/Ons Eibernest C1 - ODO C1 Aanvang 13:00  

Coach Martijn V, Nathan Vertrek 11:55 

Heren Sem T, Toine W, Toine S Chauffeurs 
Iris P, Kobus, 
Aimee 

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

HKV/Ons Eibernesthal  

Afwezig Kobus Steenwijklaan 16, Den Haag 

  

36820 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 Aanvang 13:00  

Coach Nikki H, Lennart M Aanwezig 12:30 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Scheidsrechter Wim P 

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

  

36900 ODO D2 - Olympia (S) D2 Aanvang 12:00  

Coach Simon, Celine, Noor B Aanwezig 11:30 

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

Scheidsrechter Bart M 
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Wedstrijdverslag 

ODO B1 - Avanti/Flexcom B2 (14-10) 

Hoi allemaal, vandaag stond er weer een wedstrijd tegen Avanti op het programma. Vorige keer hebben we met 
een krappe 10-11 van ze gewonnen, waar we in de tweede helft zelfs eerst 8-2 hebben achter gestaan. Deze 
keer mocht dit van Frits (en van onszelf natuurlijk) absoluut niet meer gebeuren. Met een goede moed gingen we 
de wedstrijd in. Het ging heel gelijk op. Scoorden wij er een, scoorden zij er ook weer een. We hebben lang 4-5 
achter gestaan maar in de laatste minuut van de tweede helft scoorde Cas nog de gelijkmaker en gingen we met 
5-5 de rust in. Na de rust ging het in het begin weer precies hetzelfde en hebben we zelfs een tijdje achter 
gestaan. Maar ineens begonnen we meer te scoren, iets waar we in de eerste helft nogal veel moeite mee 
hadden. We liepen steeds meer uit en stonden op een gegeven moment 11-8 voor. Even later mocht Iris uit de 
C1 ook nog even komen spelen. Frits wilde haar graag in de aanval hebben, maar omdat het scoren snel ging 

hebben we haar zo�n 4x gewisseld. Uiteindelijk hebben we onszelf weer bewezen en hebben we met een mooie 
14-10 als einduitslag gewonnen. Ik ben trots op ons!!!! Groetjes, Sam B. 
 
 
 
 

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  
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PUPILLEN E &  F 
 
As zaterdag is de laatste zaterdag dat we in de zaal spelen. De E1 en E4 zijn kampioen geworden. De E4 heeft 
het afgelopen zaterdag gevierd en de E1 gaat het as zaterdag vieren. 
Op 6 april speelt de F2 al een oefenwedstrijd en op zaterdag 13 april spelen alle teams een oefenwedstrijd. Als je 
nu al weet dat je niet kan geef dit zo snel mogelijk door. 
As dinsdag is de ouder en kind training.  
 
Heel veel plezier allemaal 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 30 maart 

  

32914 ODO E1 - Nieuwerkerk E2 Aanvang 11:00 

Coach Diana E, Martijn M Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Noah Scheidsrechter Bram L 

Dames Lotte, Pien G, Tess B 

  

29131 ODO E2 - Phoenix E2 Aanvang 10:00 

Coach Sam Z Aanwezig 09:30 

Heren Frodo, Tijn Scheidsrechter Joyce G 

Dames Juliette, Minke, Romae 

Afwezig Rob H 

  

31926 Meervogels/Física E1 - ODO E3 Aanvang 10:00 

Coach Liza, Marit Vertrek 09:30 

Heren Jordy, Tim B Chauffeurs Wende, Jordy 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende De Veur 
 Prismalaan 40, 2718CX Zoetermeer 
 Let op: reserveshirts nodig 
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31360 ODO E5 - LYNX E2 Aanvang 11:00 

Coach Ronald Aanwezig 10:30 

Dames Donna, Ilse K, Robin, Sanne H Scheidsrechter Tjerk D 

  

26559 ODO F1 - KCR F1 Aanvang 10:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Aanwezig 09:30 

Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Jelle 

Dames Emma B, Feline, Lieke 

  

28282 KVS/Maritiem F4 - ODO F3 Aanvang 09:00 

Coach Jaline, Suzan Vertrek 08:05 

Heren Aron S Chauffeurs Maud G, Anjali 

Dames Anjali, Anne, Maud G, Noelle-Sophie, Sophie De Blinkerd 
 Seinpoststraat 150, Scheveningen 

  

 
Wedstrijdverslagen 
ODO E4 - Refleks E4 

ODO E4 - Reflex E4 13-2 We zijn kampioen! Het zaalseizoen begon in oktober en eindigde in maart. De E4 heeft 
in deze periode grote stappen gemaakt, ze zijn beter gaan schieten, gooien en samen spelen en dat kan je zien 
aan de resultaten van de wedstrijden. Op de trainingen zag je ook dat het team aan het groeien was! (Af en toe 
moet je het team even kalmeren omdat ze te druk zijn ;)) We zijn heel trots op de E4 en we gaan weer knallen op 
het veld! - De coaches Gysa en Marieke  

Weidevogels E4 - ODO E5 (1-8) 

Als invalcoach voor Ronald mocht ik met de E5 mee. Dat is natuurlijk al gegarandeerd veel lachen met de 
giechelkonten Donna en Sanne en vrolijkerd Ilse. Robin was met papa mee een weekendje weg. Tijn en Juliette 
speelden om de beurt 10 minuutjes mee en de 3 meiden van de E5 een hele wedstrijd. Vanaf het begin werd er 
heel leuk samengespeeld en hard geknokt voor iedere bal. Niet alles lukte maar jullie deden het hartstikke goed! 
Er werd goed uitgestapt, en strak gegooid (en goed gevangen!) En er vielen ook doelpunten! Bij de korf van 
Weidevogels aangekomen probeerden jullie heel veel om met een aangever een doorloopbal te nemen. en dat 
lukt een heleboel keer heel goed. Uiteindelijk werd het 1-8 en had iedereen er wel 1 of 2 gescoord....Goed 
gedaan E5!! Nemen jullie je papa en mama mee a.s. dinsdag voor de ouder-kind training? 

 groetjes, Rob van der Hak 
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KANGOEROEKLUP 
 
Hier de tekst As zaterdag is er ouder en kindtraining van 10 tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
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