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 VAN HET BESTUUR 
 
De kop is er af, we zijn weer begonnen! De eerste competitiezaterdag is gespeeld! Het was voor veel teams 
(als we naar de scores kijken) duidelijk nog even wennen. Maar na een ochtend langs het veld te hebben 
rondgelopen kan ik niet anders concluderen dat de sfeer er wel weer goed in zat. Ik zag veel lachende 
gezichten en sportplezier. Leuk ook om te zien dat het watertappunt dat in de vakantie door Theo Bijloo (vader 
van Fleur en Iris) is aangelegd en de bidons gesponsord door Evides goed worden gebruikt. Dat maakt dat we 
een stuk minder limo schenken en ook minder (plastic) bekertjes nodig hebben, een mooie stap in onze 
ambitie om een duurzame, gezonde en sportieve vereniging te zijn.  
 
Een vereniging om trots op te zijn en daarom houden we ook de ambitie om zichtbaarder te zijn. In het dorp 
(oa. met ons mooie tenue), op social media (Facebook, Instagram en Twitter) en binnenkort ook met onze 
eigen promofilm! De komende weken gaan we hiervoor tijdens de training en wedstrijden mooie shots 
opnemen. Van de kangoeroes tot de selectie, alle korfbaltoppers in actie! Mocht je nu niet in beeld willen, of 
niet willen dat jouw kind in beeld komt, meld dit dan even via bestuur@odomaasland.nl, dan brengen wij de 
filmploeg op de hoogte. 
 
Dat het wel eens mis gaat met het als vanzelfsprekend gebruiken van beelden, moest het bestuur helaas zelf 
ondervinden… Afgelopen maand kregen wij een boete van het ANP voor het onrechtmatig gebruik van een 
van hun beelden. Op veel foto’s die je online vindt, zit beeldrecht. Dat betekent dat je de beelden niet zonder 
toestemming van de fotograaf mag gebruiken. Dat hebben wij bij een foto van onze trip naar deKorfbal League 
finale in de Ziggo Dome nagelaten… Zonde, dus aan alle redacteuren van onze website en social media: 
alleen rechtenvrije foto’s gebruiken! Dat scheelt een hoop gezeur en centen. 
 
Foto die we wel mogen en ook heel graag gebruiken, zijn de teamfoto’s. En zoals gebruikelijk bij de start van 
de competitie, vinden we het leuk om van ieder team de aankomende week een nieuwe teamfoto te 
ontvangen. Ook wedstrijdverslagen zijn zeer welkom, dus wanneer er ouders of spelers zijn die het leuk 
vinden om de gespeelde wedstrijd zaterdagmiddag of zondagochtend vast te leggen in een kort verslagje voor 
op de website, heel graag! Maak er bijvoorbeeld een poultje van met andere spelers/ouders en de coach! 
  
Volgende week spelen ODO 1 & 2 thuis. De Kangoeroes zijn team van de week, en na de wedstrijd is er een 
maaltijd geregeld, dus schrijf je in en kom gezellig eten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@odomaasland.nl
mailto:bestuur@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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12 september Olaf Passchier  
                                                         13 september Roos Haring 
                                                                                                              15 september Jayden Schunko 
 

ALGEMEEN 
 
Aanwijzingen Scheidrechters 
 
Ik heb een paar wijzigingen moeten doorvoeren. Als je nou ziet dat je er 2x op staat en je temgenoten 
bijvoorbeeld nog helemaal niet, dan kan dat te maken hebben met willekeur maar ook dat we beginnende 
scheidsrechters graag twee keer snel achter elkaar begeleiden om zo een vliegende start te maken. Alle 
beurten door het jaar heen worden geteld, en ik probeer het ‘zo eerlijk mogelijk te verdelen’ – met de nadruk 
op mogelijk.  
Voor de trainers en coaches: ik heb jullie zoveel mogelijk ontzien, aan jullie weer een mooie taak om weer de 
traditie dat iedere ODO speler na de wedstrijd de scheidsrechter een hand geeft ter herinneren bij je ploeg! 
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Week 37 
    

zaterdag 14 

september 

10:00 ODO E5 - Avanti/Flexcom E4 Sam van Buuren begeleiding 

 
10:00 ODO F2 - Fortuna/Delta Logistiek 

F3 

Daniëlle Stolk 
 

 
10:45 ODO C1 - Valto C2 Twan van der Meijs 

 

 
11:00 ODO F1 - Achilles (Hg) F2 Femke Kroes 

 

 
11:00 ODO E2 - Achilles (Hg) E1 Aron van Zielst 

 

 
11:45 ODO B1 - Sporting Delta B2 Erik Passchier 

 

 
12:00 ODO C3 - KVS/Maritiem C2 Joyce van Gastel 

 

 
13:00 ODO A1 - ONDO (G) A2 Wim Poot 

 

Week 38 
    

zaterdag 21 

september 

10:00 ODO E1 - Dijkvogels E1 Bart Moekestorm 
 

 
10:00 ODO C3 - Fortuna/Delta Logistiek 

C4 

Niels Haring 
 

 
10:00 ODO E5 - Meervogels/Física E5 Iris Geerse 

 

 
11:00 ODO E4 - Fortuna/Delta Logistiek 

E3 

Thijs Moekestorm 
 

 
11:00 ODO B1 - Weidevogels B1 Jaap van Vliet 

 

 
12:15 ODO 3 - KVS/Maritiem 5 Wim Poot 

 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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12:15 ODO D1 - Phoenix D1 Marlize van Nierop 

 

 
13:30 ODO A3 - DES (D) A3 Mark Zegwaard 

 

 
13:40 ODO 4 - KVS/Maritiem 6 Olaf Passchier 

 

 
15:00 ODO A2 - IJsselvogels A2 Thijs Ramakers 

 

 
15:15 ODO 5 - Kinderdijk 3 Janny Ramakers 

 

Week 39 
    

zaterdag 28 

september 

10:00 ODO E3 - ALO E2 Twan Regout 
 

 
10:00 ODO D2 - ONDO (G) D5 Rick Vermeer 

 

 
10:00 ODO F2 - Valto F2 Sam van Buuren begeleiding 

 
11:00 ODO C2 - Eureka C1 Niels Haring 

 

 
11:00 ODO E2 - ONDO (G) E2 Joris de Bruijn 

 

 
11:00 ODO F1 - Excelsior (D) F1 Kim van den Berg 

 

 
12:00 ODO C1 - Avanti/Flexcom C4 Twan van der Meijs 

 

 
13:00 ODO A1 - Excelsior (D) A1 Marc Goudzwaard 

 

Week 40 
    

zaterdag 5 

oktober 

10:00 ODO F1 - Meervogels/Física F1 Nicolette Vermeer begeleiding 

 
10:00 ODO E5 - ONDO (G) E6 Lex de Bruijn begeleiding 

 
10:45 ODO C1 - Excelsior (D) C1 Tim Plieger 

 

 
11:00 ODO E2 - ALO E1 Pepijn v.d. Hout 

 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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11:00 ODO F2 - DES (D) F1 Tjerk Dijkshoorn begeleiding 

 
11:45 ODO B1 - Valto B2 Olaf Passchier 

 

 
12:00 ODO C3 - Avanti/Flexcom C3 Jannes van der 

Vaart 

 

 
13:00 ODO 4 - ALO 4 Wim Poot 

 

 
14:30 ODO 5 - WION 4 Wouter van 

Leeuwen 

 

 
14:30 ODO 3 - Meervogels/Física 3 Erik Passchier 

 

Week 41 
    

zaterdag 12 

oktober 

10:00 ODO D2 - Nexus D1 Jarno de Man 
 

 
10:00 ODO E4 - ONDO (G) E5 Jaline van 

Hartingsveldt 

 

 
10:00 ODO E3 - Avanti/Flexcom E2 Nicolette Vermeer begeleiding 

 
11:00 ODO E1 - ONDO (G) E1 Twan van der Meijs 

 

 
11:00 ODO C2 - Nexus C1 Bart Moekestorm 

 

 
12:00 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek 

D3 

Jesse v.d. Hout 
 

 
12:00 ODO A3 - Meervogels/Física A3 Mark Zegwaard 

 

 
13:00 ODO 4 - Meervogels/Física 4 Marc Goudzwaard 

 

 
14:30 ODO 3 - ONDO (G) 3 Wouter van 

Leeuwen 

 

Week 42 
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zaterdag 19 

oktober 

13:00 ODO A1 - Dijkvogels A1 Hans van Gastel 
 

 
14:30 ODO A2 - Reeuwijk A2 Thijs Ramakers 

 

 
16:00 ODO 5 - Nieuwerkerk 4 Janny Ramakers 

 

Week 43 
    

zaterdag 26 

oktober 

13:00 ODO A1 - Valto A2 Erik Passchier 
 

 
 
 
Barrooster voor komende weken 
Met ingang van dit seizoen zal ik het inroosteren van de bardiensten overnemen van Ria. 
Hierbij de regels nog even op een rijtje: 
 
De onderstreepte personen halen op zaterdag de kas op bij fam. Poot. 
Ik heb begrepen dat het nog wel eens voorkomt dat er rommel en vuile afwas wordt achtergelaten.  
Voor het schoon en netjes afsluiten van de kantine zijn de laatst trainende teams verantwoordelijk, te weten op 
dinsdag ODO 3,4 en 5 en op donderdag de selectie. Op zaterdag de laatste bardienst. 
Dit betekent; 
- de vaat wegwerken. 
- controleren of de tafels schoon zijn. 
- goed afsluiten van de kantine. 
- op trainingsavonden de kas en sleutels wegbrengen naar fam. Poot. 
- op zaterdag kas en sleutels naar fam de Winter. 
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
Laat dit wel weten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl tav Trudy Regout 

 

 

Datum Tijd Bezetting 

Week 36 
  

zaterdag 7 
september 

09:30 - 12:30 Brigit Kroes, Sanneke Gorrisen 

 
12:30 - 15:00 Petra Oosterlee, Tamara Vermeer  
15:00 - 17:30 Olga Slot, Nora Bolderheij 

Week 37 
  

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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zaterdag 14 
september 

09:30 - 12:30 Lilian Verboon, Ilse Alsemgeest, 
Aafke v.d. Gaag  

12:30 - 15:00 Marja van der Wel, Marjan Pols  
15:00 - 17:30 Silvia van Nierop, Laura vd Vaart, 

Jacqueline van Leeuwen  
17:30 - 20:30 Willem van Vliet, Lennart Moerman, 

Daphne Wierda, Noor Bierkens, Kim 
van den Berg, Aron van Zielst, Jenny 
van Barneveldt 

Week 38 
  

zaterdag 21 
september 

09:30 - 12:30 Rob Scholtes, Nicolette Vermeer, Lex 
de Bruijn  

12:30 - 15:00 Leonie van Rijswijk, Wendy de Bruijn  
15:00 - 17:15 Marije van Dijk, Mark Zegwaard 

Week 39 
  

zaterdag 28 
september 

09:30 - 12:30 Bram van Vliet, Martijn van Vliet, Iris 
Geerse  

12:30 - 15:00 Nora Bolderheij, Femke Kroes, Nina 
Stolk, Rienke Warnaar  

15:00 - 17:30 Margot Suijker, Amber Verboon, 
Laura Poot, Elselien van Buuren  

17:30 - 20:30 Diana Eijgermans, Cynthia Suijker, 
Isa Vreugdenhil, Janny Ramakers, 
Wouter van Leeuwen, Joyce van 
Gastel 

Week 40 
  

zaterdag 5 
oktober 

09:30 - 12:00 Vera Poot, Bart de Vos 

 
12:00 - 14:30 Corremarie Hoekveen  
14:30 - 16:30 Koen Makkinga, Celine Doelman 

Week 41 
  

zaterdag 12 
oktober 

09:30 - 12:00 Twan Regout, Jelle van Leeuwen, 
Laura Zegwaard  

12:00 - 14:30 Petra de Bruijn, Alise Vreugdenhil  
14:30 - 16:30 Bart Moekestorm, Nathan Voogt 

Week 42 
  

zaterdag 19 
oktober 

12:30 - 15:00 Aafke v.d. Gaag, Stef Haring, Cas 
Vijverberg, Karla Vijverberg  

15:00 - 17:30 Tamara Vermeer, Sam Zeebregts, 
Liza van der End, Petra Oosterlee 

http://www.ntk.nl
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Week 43 
  

zaterdag 26 
oktober 

12:30 - 15:00 Silvia van Nierop, Marja van der Wel 

 
15:00 - 17:30 Maud Regout, Eline Scholtes, Jarno 

de Man, Thijs Ramakers  
17:30 - 20:30 Twan van der Meijs, Marlize van 

Nierop, Pien van der Meer, Hans van 
Gastel, Teko Slot, Niels Haring 

 
Op 19 oktober zal er geen maaltijd zijn dus de bardienst vanaf 17.30 uur vervalt. 
Mochten er ouders zijn van jeugdleden die ook hun steentje bij willen dragen aan de vereniging door een keer 
tijdens het veldseizoen bardienst te willen doen, geef je dan op bij mij. 
Vele handen maken licht werk!  
 
Groeten, 
Trudy Regout 
 

ODO daghap! 

 
Zaterdag 14 September spelen ODO 1 en 2 thuis tegen Tjoba!  
We beginnen het seizoen met een heerlijk Turks broodje kip döner met salade, sauzen en frites van onze 
vrienden de Piramide uit Maassluis.... 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met klein broodje kip döner of een snack) € 2,50. 
Opgeven en betalen kan via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/kip-doner-14-september-2019/ 
De daghap is voor iedereen, spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  
JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
 
Bij deze willen we graag ODO 2 uitnodigen om te assisteren bij het uitserveren van de maaltijden! 
 
Groetjes, 
Thom van Waardenburg 
Rob van der Hak 
Margot de Winter 
 

 
 

https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/kip-doner-14-september-2019/
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/kip-doner-14-september-2019/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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Team van de Week : de Kangoeroes! 
  
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en aanstaande zaterdag 14 september speelt ODO 1 hun eerste 
thuiswedstrijd tegen Tjoba. ODO is erop gebrand om de punten in Maasland te houden, maar hebben hierbij 
de hulp en aanmoediging van alle supporters én het Team van de Week weer hard nodig. De kinderen die 
ODO 1 op 14 september zo hard mogelijk mogen aanmoedigen zijn alle kinderen van de Kangoeroes! De 
wedstrijd start om 16:00, dus als jullie om 15:30 aanwezig zijn hebben jullie nog alle tijd om je te laten 
schminken en voor te bereiden! 
Wie de pupil van de week wordt is nog niet duidelijk, maar zal vanzelf bericht krijgen! Diegene zal komende 
zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet worden. De trainer is ervan op de hoogte 
wat ‘pupil van de week’ zijn inhoudt en zal dit uitleggen. 
Tijdens de wedstrijd is het fijn als er ouders zijn die bij het team van de week aanwezig willen zijn om toezicht 
te houden, de kinderen te helpen en natuurlijk te helpen met het aanmoedigen! We hopen dat de ouders van 
de Kangoeroes dit onderling willen oppakken. 
Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt 
 

UITSLAGEN 
 
ODO 4 - Maassluis 4                          13-7 
Tilburg 1 - ODO 1                       26-22 
Tilburg 2 - ODO 2                                19-13 
ODO 3 - Valto 3                                    7-12 
ODO 4 - DES (D) 5                               9-10 
ODO 5 - Olympia (S) 3                        12-19 
Valto A2 - ODO A1                              10-8 
ODO A2 - DES (D) A2                           7-14 
ODO A3 - Die Haghe A3                        5-20 
Valto B2 - ODO B1                                 6-11 
Excelsior (D) C1 - ODO C1                    8-7 
ODO C2 - Maassluis C2                         2-5 
Avanti/Flexcom C3 - ODO C3                8-3 
ODO D1 - Weidevogels D1                    4-6 
ODO D2 - Maassluis D3                       18-0 
ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E1  10-9 
ALO E1 - ODO E2                                14-6 
ODO E3 - Die Haghe E4                        3-6 
ODO E4 - Avanti/Flexcom E6                5-1 
ONDO (G) E6 - ODO E5                        4-0 
Meervogels/Física F1 - ODO F1            5-3 
DES (D) F1 - ODO F2                            4-4 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Landelijke competitieschema 2019-2020 

In de onderstaande afbeelding staat het competitieschema 2019-2020 van de KNKV. Dit is een jaarplanner 
voor korfballend Nederland. In dit bericht worden de belangrijkste en relevante data voor ODO-ers toegelicht. 

Leeswijzer 
Het schema kent op verticale as (links) de weeknummers en data. Dit spreekt vrij zich. De horizontale as is 
ingedeeld in vier blokken: Topkorfbal, Wedstrijdkorfbal, Breedtesportkorfbal en Dameskorfbal. Een landelijke 
indeling van de Bond. Bij ODO speelt geen enkel team in de categorie 'Topkorfbal' of 'Dameskorfbal'. Onder 
'Wedstrijdkorfbal' vallen de teams ODO 1, ODO 2, ODO 3, ODO 4, ODO 5, ODO A1 en ODO B1. De overige 
teams (A2, A3 en C1 t/m F2) spelen in de 'Breedtekorfbal 

Veld en Zaal 
Daarnaast kent het overzicht twee dikke, zwarte strepen. Dit onderscheidt de overgang van veld naar zaal en 
van zaal naar veld. In de periode van 17 augustus 2019 tot en met 27 oktober 2019 is de 1e helft Veldperiode. 
Van (dinsdag) 29 oktober 2019 tot en met eind maart / begin april 2020 is de zaalperiode. Tot slot is van begin 
april 2020 tot en met (zaterdag) 14 juni 2020 de 2e helft Veldperiode. In uiterste gevallen zijn er nog 
beslissingswedstrijden op zaterdag 21 juni 2020. 

Competitie of vrij 
Tot slot is het goed om toe te lichten dat de witte blokjes met een cijfer staan voor reguliere 
competitiewedstrijden. Het cijfer (bijvoorbeeld 3 op 21/22 september) staat voor het desbetreffende 
competitieronde. Dat weekend wordt de derde competitiewedstrijd gespeeld van de competitie. De witte, 
paarse, groene of blauwe blokjes zijn bijzondere weekenden. Ofwel vinden er geen competitiewedstrijden 
plaats vanuit de landelijke bond, ofwel is dat weekend gereserveerd voor inhaalwedstrijden. Let wel, dit is 
vanuit de bond een ''vrij'' korfbalweekend. Echter gebruiken verenigingen deze weekenden om bijvoorbeeld 
oefenwedstrijden te spelen ter voorbereiding op de nieuwe zaalcompetitie. 

Vanuit de Technische Commissie hopen u wat meer informatie te hebben gegeven op de jaarplanning vanuit 
de landelijke bond (KNKV). Mocht het schema toch nog extra vragen of opmerkingen oproepen, schroom niet 
contact op te nemen. Ook is er extra informatie te vinden 
via: https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/competitieschema 

Met vriendelijke groet, 

Bart de Vos 
Technische Commissie (TC)  
tc@odomaasland.nl 

https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/competitieschema
https://www.knkv.nl/competitie/wedstrijdzaken/competitieschema
mailto:tc@odomaasland.nl
mailto:tc@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

De eerste competitiewedstrijden zitten erop 
Omdat ik dit stukje al op vrijdagavond heb gemaakt, kan ik hier geen uitslagen melden. Hopelijk was het een 
goed weekend met mooie overwinningen.  
Komende zaterdag spelen bijna alle teams tegelijk. Sommige teams zullen dus helaas zonder reserves 
moeten  vertrekken. Schrijf dus alleen af als het echt niet anders kan, anders ben ik bang dat we wedstrijd(en) 
moeten gaan verplaatsen. 
 
Zie hieronder voor de opstellingen. 
 
Groeten, Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Competitieschema-1920.png
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Wedstrijdprogramma zaterdag 14 september 

  

9477 ODO 1 - Tjoba 1 Aanvang 16:00 

Coach Leon Aanwezig 15:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V Veld 1K40 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G 

  

9515 ODO 2 - Tjoba 2 Aanvang 14:30 

Coach Lennart L Aanwezig 13:30 

Heren Aron Z, Martijn M, Niels, Twan M Veld 1K40 

Dames Ilse A, Isa , Kim B, Liza 

Reserves Sam Z 

Afwezig Martijn V, Daphne W, Noor B, Iris G 

  

5686 KZ Danaïden 5 - ODO 3 Aanvang 11:30 

Heren Bram V, Jaap V, Mark Z, Thijs R, Tim P Vertrek 10:10 

Dames 
Annet van der S, Janny, Margot W, 
Marije 

Chauffeurs 
Mark Z, Jaap V, 
Bram V 

Afwezig Jannes Veld 1aK60 

 Montgomery straat 50, 2321 CC 
Leiden 

  

5704 Dubbel Zes/Futura 3 - ODO 4 Aanvang 12:30 

Heren Bart M, Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Vertrek 11:50 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Maud R, Vera Chauffeurs 
Bart V, Nathan, 
Daniëlle 

Afwezig Bart V, Jaline Veld 1aK40 

  

3850 OZC 3 - ODO 5 Aanvang 15:45 

Heren Hans, Jarno, Simon, Teko, Thom Vertrek 14:40 

Dames Barbara H, Marlize, Pien M, Karline Chauffeurs Olaf, Thom, Teko 

Afwezig Olaf Veld 1aK60 

 Sportcomplex De Enk, Enk 190, 
Rotterdam 

 Let op: reserveshirts nodig 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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6007 ODO A1 - ONDO (G) A2 Aanvang 13:00 

Coach Michiel V Aanwezig 12:00 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Scheidsrechter Wim P 

Dames Gysa, Liza, Marieke, Sam Z Veld 1K40 

  

12124 Weidevogels A2 - ODO A2 Aanvang 10:00 

Coach Jacco Vertrek 08:35 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M, Tjerk D Chauffeurs 
Roos H, Nicolette, 
Tjerk D 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Veld 1aK40 

 
Sportpark Merenveld, 
Gotzenhainsingel 8, 2665 HP 
Bleiswijk 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

12098 Avanti/Flexcom A5 - ODO A3 Aanvang 13:00 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Vertrek 12:00 

Dames Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Chauffeurs Femke, Gijs, Amber 

Afwezig Amber Veld 5G 

 Sportpark de Groen Wijdte. 
Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker 

  

 

Tilburg 1 - ODO 1 (26-22) 

Beste ODO-supporter, Leuk dat u dit verslag leest! Het is weer begonnen :D Vandaag de eerste 
competitiewedstrijd. De definitie 'uitwedstrijd' deed gelijk zijn naam eer aan, we mochten naar Tilburg. Niet 
bepaald om de hoek. Eerst de eer aan ODO 2 om het seizoen te openen. Veel inzet en positieve coaching, 
maar helaas geen punten. Het was nog zoeken en tot kansen komen was af en toe nog lastig. Maar het was 
een goed startpunt en vooral het doorgaan tot het einde viel te prijzen. Daarna was het tijd voor het eerste. 
Tilburg en ODO schoten uit de startblokken. Binnen drie minuten stond het 2-2. Beide ploegen bleven scoren. 
Tilburg nam wel het voortouw. Voor ODO was het aanvallend was het nogal zoeken. Het zijn toch weer 
nieuwe samenstellingen en we moeten gaan uitvinden waar elkaars krachten liggen. De scheidsrechter hield 
het vandaag kort en was duidelijk in zijn beslissingen. De 11 stippen die zijn genomen in deze wedstrijd (of 
moeten we 12 zeggen, Jesse?) waren hiervoor tekenend. Maar dit was aan beide kanten, dus het aan ons om 
daar slim mee om te gaan. Ruststand was 14-8. Conclusie eerste helft: het ging redelijk, maar het was nog 
niet goed genoeg. Meerdere goals van Tilburg hadden voorkomen kunnen worden en deze fouten kunnen wij  

http://www.kpmaasland.nl/
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ons niet permitteren. Opdracht voor de tweede helft: haal het beste in elkaar naar boven en elkaar op de juiste 
plekken in stelling brengen. Tweede helft viel alles steeds beter op zijn plek. De goals die we tegen kregen 
waren voornamelijk schoten, geen domme overtredingen of doorloopballen meer. Onze goals werden over 
meer schijven gemaakt en het lukte steeds beter om verrassend te spelen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
een uitslag voor de tweede helft van 12-14. Helaas niet voldoende voor de overwinning, want voor de goede 
rekenaars onder ons, eindstand: 26-22. De positieve sfeer was te prijzen en tot aan de laatste minuut zijn we 
er vol voor gegaan. Natuurlijk zijn er nog genoeg punten voor verbetering. Maar die zullen wij donderdag 
onderling bespreken en dan komt het aanstaande zaterdag zeker goed. Gelukkig hebben we het vandaag 
redelijk droog kunnen houden, ondanks de "Druppels en nog een druppels. Inderdaad. Zo ziet 7 september 
eruit. Geen zweetdruppels, 85% kans op regen en 18 graden. Was de zaalcompetitie maar begonnen. Snik." 

die ons door Tilburg was beloofd (bron:�https://kvtilburg.nl/nieuws.php?id=3967). Het was zelfs nog heel 
even warm toen het zonnetje doorbrak. Wij als ODO 1 zijn blij dat het seizoen weer begonnen is en gaan er 
alles aan doen om volgende week de punten in Maasland te houden. De Kangoeroes zijn team van de week, 
dus eigenlijk moet het wel goed komen. Al het publiek is van harte welkom en na de wedstrijd is er ook weer 
eten geregeld (commissie bedankt!), dus kom allen! De sfeer in de selectie is heel positief en we hopen dit 
over te brengen op het publiek. Als jullie ons dan ook willen aanmoedigen als wij het nodig hebben, dan 
kunnen er mooie dingen gebeuren. Supporters van vandaag, coaches, verzorgers en teambegeleiders 
bedankt! Tot volgende week, Diana. 

ODO 4 - DES (D) 5 (9-10) 

Als inval scheidsrechter mocht ik de primeur van jong ODO 4 in de 4e wedstrijdklasse van dichtbij meemaken. 
En wat heb ik genoten van jullie! Met fris, enthousiast spel deden jullie absoluut niet onder voor DES 5 en 
wisten door meer met scherp te schieten in de 1e helft zelfs een ruime voorsprong te nemen. Het spel was 
zeker goed om aan te zien en er werd al flink onderling gecoached. In de verder sportieve en voor mij als 
scheids redelijk aan te lopen wedstrijd kroop DES dichter en dichter bij en lukte het jullie helaas niet om met 
scherp te blijven schieten. Coach Bram riep wat hij kon om nog bij te sturen maar helaas lukte het DES zelfs 

om in de slotfase gelijk te komen en�een punt voorsprong te nemen waardoor de pret van jullie 

debuut�enigszins werd verstoord. ik hoop dat jullie het enthousiasme en de energie gaan behouden de 
komende weken om zo leuk te blijven spelen op dit nivo en de ervaring op te doen die je nu wellicht net nog 
even miste. Nogmaals, ik heb genoten!    
groet, Rob van der Hak 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Dit weekend ben ik niet op het veld geweest wegens andere activiteiten. Wanneer je dan op een moment de 
Odo site opent zie je deze week, en waarschijnlijk is dat maar eenmalig, de bovenste helft rood gekleurd. 
De omkeer begint bij de B-aspiranten die een mooie overwinning haalde bij Valto. Knappe prestatie. De C 
aspiranten hadden het lastig waarbij C1 met 1 doelpunt verschil verloor. Bij C2 en C3 was het iets ruimer en  
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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waren de doelpunten aan jullie kant niet zo hoog. Volgende keer weer beter. D1 verloor helaas van 
Weidevogels, D2 scoorde er lustig op los en poefte er 18 in het mandje zonder er 1 door te laten. 
Volgende week een nieuwe ronde, kijk even of je reserve mag zitten. 
 
 Groetjes 
Margreet  Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 september 

 

7668 ODO B1 - Sporting Delta B2 Aanvang 11:45 

Coach Frits Van M Aanwezig 10:45 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Scheidsrechter Erik 

Dames Anouk H, Britt, Fenne, Iris P, Marit Veld 1K40 

Reserves Kobus, Toine S 

  

4961 ODO C1 - Valto C2 Aanvang 10:45 

Coach Diana E, Isa Aanwezig 10:00 

Heren Kobus, Toine S Scheidsrechter Twan M 

Dames Abigail, Aimee, Bente, Dieke, Iris de B, Madeleine, Nina V Veld 1K40 

  

4761 Nexus C1 - ODO C2 Aanvang 09:30 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
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Coach Nathan, Koen Vertrek 08:35 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs Jayden, Maarten, Eva S 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Veld 2K40 

Reserves Nikki S, Sven P Parkweg 411, 3121 KK Schiedam 

  

4793 ODO C3 - KVS/Maritiem C2 Aanvang 12:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 11:30 

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

Dames Dana E, Dana V, Demi B, Nikki S, Sanne R Veld 2a1K40 

  

6396 Fortuna/Delta Logistiek D3 - ODO D1 Aanvang 12:00 

Coach Simon, Celine Vertrek 10:50 

Heren Jordy, Noah Chauffeurs Ruth P, Lotte, Naomi 

Dames Dominique, Lotte, Lynn, Naomi, Nienke, Ruth P, Tess B Veld 2aK40 

 
 Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

6221 Nexus D1 - ODO D2 Aanvang 10:30 

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 09:35 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl
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Heren Brent, Sven N, Tim B Chauffeurs Pascale, Evi R, Sven N, Ilse K 

Dames Birke, Ciara, Evi R, Ilse K, Merel, Noor V, Pascale Veld 2K40 

 
Parkweg 411, 3121 KK Schiedam 

  

 

PUPILLEN E &  F 
 
Zo de kop is er weer af. Helaas was het best wel slecht weer met veel regen. Sommige teams zijn kletsnat 
geregend . As zaterdag gaan we weer lekker korfballen. Als je nu al weet dat je een keer niet kan geef dit 
alvast door. 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 september 

  

8400 ONDO (G) E1 - ODO E1 Aanvang 11:30 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 10:40 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Frodo, Romae 

Dames Minke, Romae Veld 3G 

 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

8446 ODO E2 - Achilles (Hg) E1 Aanvang 11:00 

Coach Marieke Aanwezig 10:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Aron Z 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Veld 2a1K40 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
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8204 

 
Avanti/Flexcom E2 - ODO E3 

 
Aanvang 

 
13:30 

Coach Cynthia, Marit Vertrek 12:30 

Heren Thijmen Chauffeurs Ilse van de K, Emma B 

Dames Emma B, Ilse van de K, Sofie Veld 3K24 

Afwezig Lieke 
Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 
2641 AZ Pijnacker 

  

8371 ONDO (G) E5 - ODO E4 Aanvang 11:30 

Coach Jenny Vertrek 10:40 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Youp, Donna 

Dames Donna, Junaylee Veld 4G 

Afwezig Liza, Sanne H 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

8126 ODO E5 - Avanti/Flexcom E4 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Aanwezig 09:30 

Heren Aron S, Ruben Scheidsrechter Sam B 

Dames Anjali, Maud A, Robin, Sophie Veld 2a1K40 

  

10582 ODO F1 - Achilles (Hg) F2 Aanvang 11:00 

Coach Nikki H Aanwezig 10:30 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Femke 

Dames Anne, Feline, Fleur G Veld 2a1K40 

  

10562 ODO F2 - Fortuna/Delta Logistiek F3 Aanvang 10:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 09:30 

Dames 
Benthe, Daantje, Frederique, Iris B, Maud G, Noelle-
Sophie, Roos K, Sanne A 

Scheidsrechter Daniëlle 

 Veld 2a1K40 

  

 

ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E1 (10-9) 

Afgelopen week op het leuke toernooi bij Albatros waren we ze al tegengekomen.� Leuke wedstrijd, maar het 
ging nog niet om de punten.   Vandaag wel, de eerste kraker. Qua poule indeling kunnen we echt niet hoger in  

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 28 20 08-09-2019 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nederland dus er zitten best wel sterke teams in onze poule! Fortuna heeft een leuk, zeer technisch vaardig 
team met spelers die uit alle hoeken en gaten kunnen schieten en scoren, en een dame die al de mooiste 
doorloopballen maakt, in jaren nog niet gezien. Ook wij hebben goede spelers en proberen het spelletje 
'compleet' te spelen - bij onderschepping door tegenstander direct druk zetten en de lange bal er proberen uit 
te halen; 1 op 1 veel druk zetten en onder de korf voor stappen; bij balbezit via de zijkant weg, een enkele 

keer lange bal. En proberen via rond de korf te spelen, lansen te cre�ren. Dat alle smet een 

ongekende�vechtlust.�De wedstrijd begon en het was duidelijk dat Fortuna er direct lekker in zat en ODO 
nog niet. Aan ODO zijde wat onwennig en toch ook niet geconcentreerd. Met als resultaat een terechte 0-2  
voorsprong voor Fortuna. Na 10 minuten even de koppen bij elkaar en langzaam maar zeker groeide ODO in 

de wedstrijd. Via 1-2, 1-3 en 2-3 werd er om en om gescoord�en tot 2-4 bleef Fortuna aan de goede kant. We 

bleven doorgaan/niet opgeven en kwamen gelijk�bij 4-4 en vanaf dat moment telkens een voorsprong voor 
ODO tot 7-7 . Fortuna nam het weer over en leidde met 7-9, een echt kantelmoment in de wedstrijd. De 
ruggen werd nog rechter gezet en jullie bleven knokken met een enorme vechtlust. 9-9 en 9-9 en zelfs 10-9 
voor ons met in de slot minuut kansen voor beide teams om de eindstand te veranderen. Het bleef 10-9 voor 
ODO. Een erg leuke en spannende wedstrijd van beide zijden, waar de ouders na afloop even aan het 
zuurstof moesten en Fortuna begrijpelijk even kapot zat. Complimenten voor beide teams om er zo een mooie 
wedstrijd van te maken! En dank aan de uitstekend leidende scheidsrechter Marco v/d Beukel.   tot op de 
training!   groetjes, Sam en Rob   

ALO E1 - ODO E2 (14-6) 

Afgelopen zaterdag was onze eerste wedstrijd, na drie keer getraind te hebben was het spannend om aan de 
wedstrijd te beginnen. In het begin van de wedstrijd konden we ALO goed bij houden. Aanvallend had ALO het 
moeilijk omdat ODO dicht op verdedigde, omdat ODO zo dicht op verdedigde schoot ALO veel verdedigd 
waardoor wij konden aanvallen en scoren. Omdat ODO zo dichtop verdedigde scoorde ALO er maar 5. In de 
rust stond het 5-4. Na de rust was de concentratie weg gezakt waardoor ALO uit kon lopen tot 14-6. Ondanks 
de uitslag hebben jullie goed gespeeld, dinsdag gaan we weer lekker trainen. Groetjes Marieke 
 
ODO E4 - Avanti/Flexcom E6 
 

De allereerste wedstrijd van E4 van dit seizoen! De dag begon met 
een flinke regenbui, maar tegen de tijd dat de wedstrijd begon was 
het droog en scheen er zelfs een zonnetje. Jammer geneoeg was 
dat van korte duur, want al snel kwam de regen met bakken uit de 
lucht. Maar wat een dappere helden van E4!! Kletsnat speelde ze 
door en scoorde er uiteindelijk 5! Het eerste doelpunt was voor 
Avanti, maar al snel maakte ODO er 1-1 van! Een speler van Avanti 
zag het even niet meer zitten om mee te spelen, vandaar dat Avanti 
maar drie spelers in het veld had en bij ODO kreeg de vierde speler 
een bijzondere rol. Youp en Tjerk wisselende elkaar af als speler 
die niet mocht schieten, maar wel de bal goed kon onderscheppen 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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en aangeven. Dat was weer een nieuwe dimensie van korfballen! Uiteindelijk een mooie wedstrijd met een 
super resultaat 5-1! Op naar een goed korfbalseizoen.  
Groetjes Youp   

Meervogels/Física F1 - ODO F1 (5-3) 

Hoi allemaal Wij zijn de F1 en zijn met Anne, Fleur, Mees, Bas en F�line. Onze coaches zijn Nikki en Anouk. 
Vorige week na een hele warme dag een toernooi te hebben gehad, kwam nu op een hele regenachtige en 
koude morgen de eerste competiewedtrijd uit tegen Meervogels. Helaas was Anouk er niet bij. Een pittige  
tegenstander waarin in de eerste 7 minuten, aanvallen over en weer gingen. Er werd geschoten maar niet 
gescoord. Uiteindelijk scoorde wij er toch een. 0-1 In de tweede 10 min was Meervogels iets beter met de 
aanvallen. Wij liepen heel goed te verdedigen. Iedereen was heel goed bij zijn tegenstander. Toch werd er 
gescoord. En was het heel spannend de ruststand!! 2-3 Na rust ging hun hele goede speler eruit en kregen wij 
wat meer kansen. We scoorde er weer een en het 2-4 In de laatste 10 min werd er van beide kanten nog 
gescoord. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 2-5. Liefs Feline 

DES (D) F1 - ODO F2 (4-4) 

Vandaag moesten we tegen DES F1. Het begon wat moeizaam. Maar het ging steeds beter. We gingen 
steeds beter 'dakje' maken, beter overgooien. Op die manier kregen we een voorsprong van 1-3. We lieten 
een paar doelpunten door, waardoor we achter kwamen te staan, 4-3. Maar met een laatste doelpunt aan 
onze kant wisten we er toch nog een gelijkspel van te maken, 4-4.  

Tot dinsdag! Laura en Roos 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur. Ik hoop dat het dan een stuk droger is. 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
 
 
Team van de Week : de Kangoeroes! 
  
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en aanstaande zaterdag 14 september speelt ODO 1 hun eerste 
thuiswedstrijd tegen Tjoba. ODO is erop gebrand om de punten in Maasland te houden, maar hebben hierbij 
de hulp en aanmoediging van alle supporters én het Team van de Week weer hard nodig. De kinderen die 
ODO 1 op 14 september zo hard mogelijk mogen aanmoedigen zijn alle kinderen van de Kangoeroes! De 
wedstrijd start om 16:00, dus als jullie om 15:30 aanwezig zijn hebben jullie nog alle tijd om je te laten 
schminken en voor te bereiden! 
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Wie de pupil van de week wordt is nog niet duidelijk, maar zal vanzelf bericht krijgen! Diegene zal komende 
zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet worden. De trainer is ervan op de hoogte 
wat ‘pupil van de week’ zijn inhoudt en zal dit uitleggen. 

Tijdens de wedstrijd is het fijn als er ouders zijn die bij het team van de week aanwezig willen zijn om toezicht 
te houden, de kinderen te helpen en natuurlijk te helpen met het aanmoedigen! We hopen dat de ouders van 
de Kangoeroes dit onderling willen oppakken. 

Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt 
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