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VAN HET BESTUUR
De Technische Commissie al weer een tijd bezig met het samenstellen van de nieuwe teams. Dat is altijd
een moeilijke puzzel, waarin spelcapaciteiten en wensen van leden samenkomen. Dit is een zorgvuldig
traject waarbij meerdere personen bij betrokken zijn. Wij hopen op uw/je begrip bij de keuzes die gemaakt
zijn. U/Jij hebt altijd uiteraard de gelegenheid om een gesprek aan te gaan! Meer hierover later in een
volgende Praatpaal.
Ondertussen in dit weekend waarin we met z’n allen weer in de zon verknalden langs de lijnen, gebeurde
weer van alles op het wedstrijdgebied. Over twee weken de laatste wedstrijden waarin we nog dingen
kunnen goedmaken, kampioen kunnen worden met je eigen team of gewoon het einde van het leuke
seizoen vieren. In de tussentijd zien we elkaar waarschijnlijk allemaal op de parkeerplaats van het MVVterrein om alvast wat voorbesprekingen te doen voor deze wedstrijden.
Na 15 juni is ODO nog niet klaar met het organiseren van activiteiten. Op dinsdag 25 juni zijn de
schoolkorfbalwedstrijden er weer en vergeet op zaterdag 6 juli niet het Beachkorfbaltoernooi!
Namens het bestuur,
Marjan Vos-Pols

JARIGEN
Namens ODO een feestelijke dag toegewenst!

3 juni Tess Bodde
4 juni Isabelle van Kester
6 juni Karin Godthelp
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ALGEMEEN
Pasfoto inleveren
Van een aantal leden is de spelerskaart verlopen en moet er een nieuwe recente pasfoto (als bijv. in een paspoort)
ingeleverd worden.
De betreffende leden (of hun ouders/verzorgers) krijgen hierover binnenkort persoonlijk bericht op het door hen
opgegeven emailadres.
De pasfoto kan elektronisch ingeleverd worden op het mailadres van de ledenadministratie (leden@odomaasland.nl)
of bij mij in een enveloppe in de brievenbus, Hoefslag 21, 3155 BZ Maasland.
Zet dan wel even je naam en geboortedatum achterop de pasfoto.
Doe het snel, uiterlijk voor 1 augustus a.s., dan kan je in september gewoon weer korfballen
Stoppen met korfballen.
Bent u / jij van plan om aan het einde van dit seizoen (bij ODO) te stoppen met korfballen, meldt dit dan z.s.m.
schriftelijk bij het secretariaat.
Dit gaat het eenvoudigst door een email te sturen aan: secretaris@odomaasland.nl . Doe dit dan wel voor 10 juni a.s.
Afmelden bij de leider, aanvoerder en/of Technische Commissie is in deze situatie niet voldoende!
In geval van bedanken na genoemde datum worden de kosten die ODO op dat moment al gemaakt heeft in rekening
gebracht.
Dit betreft o.a. de kosten die ODO aan het KNKV moet afdragen.
Van de ledenadministratie.
Bij verhuizing en/of wijzigingen in telefoonnummer, e-mailadres e.d., dit graag z.s.m. doorgeven aan de secretaris
(secretaris@odomaasland.nl) en de ledenadministratie (leden@odomaasland.nl).
Zo kunnen wij de ledenlijst actueel houden.
Bij voorbaat dank.
ODO Ledenadministratie
Jasper Moerman
Hoefslag 21
3155 BZ Maasland
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Zaterdag 15 Juni a.s. staan alweer de laatste competitiewedstrijden van dit seizoen op het programma.
Ook dit seizoen sluiten we weer feestelijk af. Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer de mogelijkheid om een
hapje mee te eten. Na het succes van vorig jaar, zal ook dit jaar de maaltijd weer worden verzorgd in
samenwerking met onze beachkorfbal sponsor ;

Vanuit zijn foodtruck zal oud odo-er Jeroen Klop zorgen voor heerlijke hapjes. Wat er precies op het menu
staat, lezen jullie volgende week. Maar zet 15 juni alvast in je agenda.
We gaan er hopelijk weer een mooi feestje van maken.
De kosten voor deze maaltijd zijn €10,- (volwassenen) en voor de kinderen t/m de
basisschoolleeftijd €3,-. Vanaf volgende week kan je je inschrijven, dus hou de site goed in de gaten.
Ben jij er ook bij 15 juni?????
Rob, Marlize & Pien
etenbijODO@gmail.com
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UITSLAGEN
Rapid 1 - ODO 1
Fiks 3 - ODO 2
ONDO (G) 3 - ODO 3
KVS/Maritiem 8 - ODO 5
Excelsior (D) A3 - ODO A2
ODO B1 - HKV/Ons Eibernest B2
ODO B2 - Excelsior (D) B1
ODO C1 - Meervogels/Física C2
Trekvogels C1 - ODO C2
KCR D1 - ODO D1
Dijkvogels D2 - ODO D2
ODO E1 - Phoenix E1
ODO E2 - Dijkvogels E1
Phoenix E2 - ODO E3
Meervogels/Física E1 - ODO E4
ODO F1 - Valto F1
VEO F2 - ODO F2
Valto F2 - ODO F3
ODO F4 - Pernix F4

16-12
16-16
15-2
12-11
11-11
14-8
3-10
6-13
6-7
8-4
4-4
4-12
8-8
8-2
7-6
4-7
9-13
7-4
7-6

Het super fantastische mega coole en te gekke tentenkamp komt er weer aan!
In het kort:
Voor wie: Alle kinderen van de kangoeroes, F en E én je mag een vriendje/vriendinnetje meenemen!
Wat: Heel veel plezier maken op het ODO tentenkamp
Waar: Grasveld ODO, kantine de Punt
Wanneer: Vrijdag 21 juni vanaf 18:00 uur (zorg dat je gegeten hebt) tot zaterdag 22 juni 11:00 uur
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Wat moet je meenemen?
• Tent
• Luchtbed
• Slaapzak
• Kussen
• Hoeslaken
• Pyjama + toiletspullen
• Voldoende (warme!) (sport)kleding en ondergoed (incl.
sportschoenen/goede wandelschoenen)
• Regenkleding
• Fel gekleurd hesje
• Je goede humeur ! ☺
Opgeven kan vanaf 2 juni via het inschrijfformulier op de
ODO site! Per persoon inschrijven!
Of via deze link: https://forms.gle/fYNqtXoKKHzRLmcTA
Als je nog vragen hebt kun je die altijd mailen naar ac@odomaasland.nl of een berichtje naar
Isa Vreugdenhil (0626215000) en tijdens tentenkamp naar Isa, Daphne Kroes (0611730575) of Ilse
Alsemgeest (0627368174) .
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 21 juni!
Groetjes van de AC!

SENIOREN & JUNIOREN
Pinksterweekend vrij
Het komende pinksterweekend zijn alle teams vrij. Voor ODO A1 en 4 staat deze week nog wel een
doordeweekse wedstrijd op het programma. Succes!
En geniet van het vrije / Sport en Spel weekend.
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl
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Wedstrijdprogramma dinsdag 4 juni
14173
Refleks A1 - ODO A1
Aanvang
19:30
Coach
Rick, Erna
Vertrek
18:00
Heren
Jelle, Joris, Niels H, Pepijn H
Chauffeurs Pepijn H, Daphne K, Marieke
Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Marieke Veld
1K40
Reserves Cas, Liza, Sam Z, Twan R
Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk
Afwezig Jaline, Jim
Wedstrijdprogramma woensdag 5 juni
12348
ODO 4 - Paal Centraal 3
Heren
Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko
Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize
Reserves Karin, Marjanneke
Afwezig Rob H, Pien M

Aanvang
Aanwezig
Veld

20:00
19:15
1K40

Rapid 1 - ODO 1 (16-12)
Beste lezers, Het einde van het seizoen is in zicht. Nog twee wedstrijden te gaan en ook al kunnen we niet
meer op de eerste plek eindigen, we willen die tweede plek niet weg geven. Dit betekende dat we de laatste
wedstrijden positief moesten afronden. We mochten het eerst opnemen tegen Rapid. Voor Rapid een
belangrijke wedstrijd, want ze konden zich veilig spelen als ze zouden winnen. We wisten dus dat Rapid er
met 100% voor zou gaan. Het beloofde erg mooi weer te worden, dus we waren er allemaal op gewezen
om ons goed in te smeren en veel te drinken. Ruim 2 uur van te voren vertrokken we vanuit Maasland
richting Rapid in Haarlem. Daar aangekomen kwamen we voor een verassing te staan: we mochten weer
op groot veld spelen. Maar dit mochten we niet ons spel laten be�nvloeden. 'Uitgaan van onze eigen
krachten' is het belangrijkste. De eerste helft cre�erden we veel kansen, waarbij ook de echte 'ODOkansen' welke 9 op de 10 keer zitten. Helaas vielen ze niet, waardoor we al snel achter de feiten aan liepen.
Rapid kon de korf wat makkelijker vinden en voelden het vertrouwen vloeien over het team. De
kleedkamers werden opgezocht met een 8-3 rust stand. 3 scoren in een helft is natuurlijk wel veel te weinig,
dat wisten we. Tweede helft moesten we de kansen blijven cre�eren en goed naar elkaar gaan kijken voor
de juiste kans. Dit bleek na de rust meteen te lukken. Naarmate langzamerhand de doelpunten vielen,
konden we steeds vaker de korf vinden en raakten we in de juiste flow, waardoor we Rapid weer in de nek
konden hijgen en het nog spannend maakten. We kwamen terug naar een 10-9 tussenstand en pepten
elkaar weer op tijdens de time-outs en drinkpauzes. We deden ons best om de aansluiting van 10-10 te
maken, zodat we voor onszelf de eerste helft goed konden maken en een hopelijke voorsprong konden
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pakken. Helaas was het Rapid die weer een doelpunt maakte, waardoor het gat weer op 2 stond. Met het
inbrengen van Twan probeerden we de rebound te behouden, waar we namelijk door een lange heer
moeite mee hadden. Helaas is het pakken van de voorsprong, of een gelijke stand, ons niet meer gelukt en
trokken we steeds met 1 of 2 verschil aan het kortste eind. Balen, balen en nog eens balen.. dit is niet hoe
ons spel zou moeten zijn en we hadden hier veel meer uit kunnen halen. De fase waarbij we terug kwamen
naar 10-9 is waar we trots op mogen zijn, want daar hebben we laten zien dat we geen opgevers zijn. Er
wacht ons nog ��n uitdaging: Weidevogels. Met 4 keer trainen, de motivatie van iedereen en aangezien
we lekker op ons eigen veld mogen spelen maakt dat ik er in ieder geval veel vertrouwen in heb! We hopen
weer veel publiek te mogen verwelkomen en verwennen met een mooi potje korfbal. Reserves bedankt. Tot
over twee weken! Liefs Cynthia

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN
Afgelopen zaterdag hebben B1 en C2 de wedstrijd gewonnen. D2 heeft een gelijkspel gespeeld bij
Dijkvogels. De andere teams hebben helaas verloren. Volgende week zijn we allemaal vrij met het
Pinksterweekend. De zaterdag daarop spelen we alweer onze laatste competitie wedstrijd. Geniet allemaal
van je vrije weekend en zie je de 15e. Hieronder alvast het wedstrijdschema voor die week, reserves
worden nog ingevuld.
Groet
Margreet Poot
aspiranten@odomaasland.nl
tel: 0614606238
Wedstrijdprogramma dinsdag 11 juni
Coach

Frits Van M

Vertrek

17:45

Heren

Cas, Jordi, Sam B, Twan R

Chauffeurs

Liza, Fenne,
Sam B

Dames

Fenne, Liza, Marit, Sam Z

Veld

1aK40

Reserves

Anouk H, Britt, Stef, Thijs M

Steenwijklaan 16, 2541RL sGravenhage
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Wedstrijdprogramma zaterdag 15 juni
31762

Fortuna/Delta Logistiek B2 - ODO B1

Aanvang

10:00

Coach

Frits Van M

Vertrek

08:40

Heren

Cas, Jordi, Sam B, Twan R

Chauffeurs

Liza, Marit,
Fenne

Dames

Fenne, Liza, Marit, Sam Z

Veld

1K40

Opmerking Deze wedstrijd wordt verplaatst naar dinsdag 18 juni

Schoemakerstraat 340,
2629 HP Delft

59469

Phoenix B1 - ODO B2

Aanvang

13:45

Coach

Willem V, Wouter G

Vertrek

12:25

Heren

Ivo, Kevin, Stef, Thijs M

Chauffeurs

Britt, Karlijn, Ivo

Dames

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

Veld

2K40

Van Doornenplantsoen 20a,
Zoetermeer
Let op: reserveshirts nodig

58102

Fortuna/Delta Logistiek C4 - ODO C1

Aanvang

12:30

Coach

Martijn V, Nathan

Vertrek

11:35

Heren

Kobus, Sem T, Toine W, Toine S

Chauffeurs

Sem T, Kobus,
Toine S
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Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris de B, Madeleine,
Nina V
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Veld

4K40

Schoemakerstraat 340,
2629 HP Delft

58236

ODO C2 - Maassluis C3

Aanvang

12:00

Coach

Isa , Daphne W

Aanwezig

11:30

Heren

Jayden, Joa, Jonathan, Maarten

Scheidsrechter

Bram L

Dames

Amberly, Dana V, Florine, Kim M, Tess van de B

Veld

2a1K40

Afwezig

Sanne R

31190

ODO D1 - Kinderdijk D1

Aanvang

12:00

Coach

Nikki H, Lennart M

Aanwezig

11:30

Heren

Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R

Scheidsrechter

Wim P

Dames

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

Veld

1K40

56661

ODO D2 - Excelsior (D) D3

Aanvang

11:00

Coach

Celine, Cynthia

Aanwezig

10:30

Dames

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

Scheidsrechter

Joris
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Veld

1K40

PUPILLEN E & F
As zaterdag is er geen korfbal vanwege Pinksteren en sport en spel. Op woensdag 12 juni speelt de e5 hun
wedstrijd van afgelopen zaterdag en op 15 juni is al weer de laatste competitiezaterdag.
Als je nu al weet dat je 15 juni niet kan spelen graag alvast door geven zodat ik invallers kan regelen.
Hele fijne pinksterdagen en veel plezier bij sport en spel.
Groetjes
Claudia Vreugdenhil 06-51470014
pupillen@odomaasland.nl

ODO E1 - Phoenix E1 (4-12)
Wat had ik mij verheugd om als invalcoach jullie te mogen coachen! Tess was helaas afwezig en we
zouden het met 4 vaste spelers doen. Jullie begonnen aardig en de wedstrijd ging gelijk op tegen een naar
mening toch wel sterk Phoenix. De stand was ook redelijk , we konden in het begin aardig aanhaken. Maar
eigenlijk kon je al na 10 minuten zien dat het 'm niet ging worden vandaag. Veel fouten, niet fel genoeg. en
een ongekend fel en scherp Phoeinx dat er wel in slaagde om er vol voor te gaan. Waar het aan lag weet ik
niet, het warme weer, of het lukte gewoon niet of....wat dan ook. Het lag in ieder geval niet aan de goede
bedoelingen van jullie. Het leek er een beetje op dat jullie al vroeg in de wedstrijd dachten dat het niet ging
lukken. Die wedstrijden heb je er helaas wel eens tussen zitten. Houd moed en geef nooit op.....
Succes... invalcoach Rob
ODO E2 - Dijkvogels E1 (8-8)
Vandaag dan de returnwedstrijd tegen De Daaik. In de heenwedstrijd een 5-5 gelijkspel (met kansen op
meer) met bij vlagen gewoon heel erg goed spel. Nu in de brandende zon, tegen de medekoploper. Sam en
ik waren benieuwd hoe jullie ermee om zouden gaan. De spanning zat er flink op (bij winst al minimaal
gedeeld kampioen) maar zoals altijd......de wedstrijd begint op 0-0. Het spel was wat onrustig en vooral heel
erg klein, met zelfs af en toe de bal overgeven aan elkaar (..) Maar ook heel veel kansen, ook voor
Dijkvogels. Een mooi technisch schot van Tijn betekende de 1-0. Na de 1e 10 minuten een stand van 1-1.�
We bleven foutjes maken en klein spelen waardoor Dijkvogels vaker balbezit kreeg dan we zouden willen.
Een achterstand van 1-3 werd 2-4 bij rust en dat geeft natuurlijk ook extra spanning. Uit de zon, flink drinken
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en proberen met een paar tips de boel op de rails te zetten, houden. En er in blijven geloven....! Snel werd
het 3-4 en 4-4 (speciale vermelding voor Juul) en het spel ging nog steeds heen en weer. Via 5-4 naar 5-6,
weer een achterstand. Rust voor de laatste 10 minuten. we kwam toch wel beter in het spel en maakten
snel gelijk door een mooi schot van Minke. Er werd om en om gescoord en naar het einde werd het
bloedstollend, niet alleen door de warmte. Elke treffer van Odo�werd beantwoord door de tegenpartij en
vlak voor tijd scoorde Frodo (al weer zijn 5e van de wedstrijd!) en dachten we de buit binnen te hebben. In
de allerlaatste seconden een strafworp voor Dijkvogels die terecht werd 'doorgefloten' omdat de actie
eindigde in een doelpunt...eindstand 8-8 en de grote winnaars waren zowel Dijkvogels, ODO, als het
publiek. Het was misschien niet allemaal even goed maar wat werd er gestreden voor de overwinning door
beide teams. Een terecht applaus van het publiek voor jullie allemaal! En wat fijn dat we ook een goede,
strenge scheidsrechter hadden die alles in goede banen leidde. en wat nu? Qua verliespunten staan we
gelijk met Dijkvogels. Zij moeten nog 2x tegen ONDO, wij nog 1x tegen Weidevogels. Bij winst in die laatste
wedstrijd op 15 Juni zijn we minimaal gedeeld kampioen, dus we gaan ervoor! tot dinsdag, Sam en Rob
VEO F2 - ODO F2
Hallo allemaal,
We hebben een ijsje verdiend! Het scoren ging heel goed. En ook het blokken van de tegenstander!!
Soms vergaten we het uitstappen, maar we hadden het goed volgehouden ondanks dat we het veel te
warm vonden.
Groetjes Feline & Ilse

KANGOEROEKLUP
As zaterdag is er geen trainen ivm sport en spel
Groetjes
Claudia Vreugdenhil 06-51470014
pupillen@odomaasland.nl
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Het super fantastische mega coole en te gekke tentenkamp komt er weer aan!
In het kort:
Voor wie: Alle kinderen van de kangoeroes, F en E én je mag een vriendje/vriendinnetje meenemen!
Wat: Heel veel plezier maken op het ODO tentenkamp
Waar: Grasveld ODO, kantine de Punt
Wanneer: Vrijdag 21 juni vanaf 18:00 uur (zorg dat je gegeten hebt) tot zaterdag 22 juni 11:00 uur
Wat moet je meenemen?
• Tent
• Luchtbed
• Slaapzak
• Kussen
• Hoeslaken
• Pyjama + toiletspullen
• Voldoende (warme!) (sport)kleding en ondergoed (incl.
sportschoenen/goede wandelschoenen)
• Regenkleding
• Fel gekleurd hesje
• Je goede humeur ! ☺
Opgeven kan vanaf 2 juni via het inschrijfformulier op
de ODO site! Per persoon inschrijven!
Of via deze link:
https://forms.gle/fYNqtXoKKHzRLmcTA
Als je nog vragen hebt kun je die altijd mailen naar ac@odomaasland.nl of een berichtje naar
Isa Vreugdenhil (0626215000) en tijdens tentenkamp naar Isa, Daphne Kroes (0611730575) of Ilse
Alsemgeest (0627368174) .
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 21 juni!
Groetjes van de AC!
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