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 VAN HET BESTUUR 
Namens het bestuur  
 
Het eerste weekend van de herfst is weer achter de rug waarbij de zon weer lekker op het ODO-veld aan 
het schijnen was. 
 
De herfst staat bij ODO ook altijd in het teken van de komende Algemene Ledenvergadering. Deze zal op 
maandag 28 oktober plaatsvinden. ODO is een uitzondering in vergelijking met sommige andere 
verenigingen in Maasland: deze vergadering wordt altijd heel goed bezocht! De voorbereiding is nu in volle 
gang en in onze eerstvolgende bestuursvergadering zullen we de jaarstukken bespreken. Willen jullie 
meedenken over het reilen en zeilen van de vereniging? Kom dan op 28 oktober naar de kantine.  
 
Wellicht kunnen we trouwens in de toekomst de ALV ook live streamen: we hebben besloten om het 
gebouw aan te sluiten op het glasvezelnet. Dat was nog niet het geval omdat wij namelijk tot het 
buitengebied behoren. Wedstrijden live streamen en Netflixen in de rust behoren dan tot de mogelijkheden! 
 
A.s. zaterdag 28 september speelt ODO1 weer thuis om 16.00 uur. De F-tjes zijn Team van de Week en 
zijn vanaf 15.30 uur welkom om het sterrenteam weer naar een overwinning te schreeuwen. Daarna 
hebben we weer een viskraam geregeld om de magen te vullen. Verderop in deze Praatpaal ongetwijfeld 
meer hierover. 
 
Namens het bestuur, 
Marjan 

JARIGEN 
 
Voor alle ODO-ers, van harte gefeliciteerd en een 
gezellige verjaardag !  
 

22 september Kim van den Berg 

23 september Pien van der Meer 

 
Fenny van Gastel 

25 september Dana Verboon 

26 september Bart Tuitel 

 
Alex van der Meijs 

27 september Dustin van Roon 

28 september Margreet Poot 

 
Thijmen Scholtes 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Kees v.d. Vaart 

ALGEMEEN 
 
 

ODO daghap! 
 

Zaterdag 28 September spelen ODO 1 en 2 
thuis tegen Reeuwijk en gaan onder 
aanmoedigingen van de F pupillen hopelijk de 
eerste, verdiende punten binnen slepen!  

 
Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer een ODO daghap! Deze keer zijn we er in geslaagd een nieuwe 
‘visboer’ te regelen die de heerlijkste kibbeling en lekkerbakken voor ons gaat bereiden. Aangevuld met 
frites van het huis, en heerlijke gemengde salade een niet te versmaden maaltijd! Ook voor de kids is er 
kibbeling met frites en salade. En als toetje? Wie weet wat voor verrassing er uit de keuken komt! 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met kibbeling of een andere snack) € 
2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan nu al via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/ 
 
Graag bijtijds inschrijven.......Donderdagmiddag 26 September sluit de winkel om de aantallen aan de 
visboer door te geven. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  
 
 

JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
 
 

Bij deze willen we graag ODO A1 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/visboer-28-september-2019/
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Bardiensten 
 
Let op: er zijn wat wijzigingen. Ook zijn er een aantal doordeweekse wedstrijden bijgekomen. 
Willen degenen die als laatste op zaterdag de vaatwasser uitruimen deze ook schoonmaken. Afgelopen 
zaterdag was de stank echt vreselijk toen na een week de vaatwasser werd open gedaan en er nog 
afvalwater in stond. Bedankt! 
 
De onderstreepte personen halen de kas op bij fam. Poot.  
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
 

Laat dit wel weten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl   
 
Trudy Regout 
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 39    

zaterdag 28 
september 

09:30 - 
12:30 

Bram van Vliet, Martijn van 
Vliet, Aafke 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    

donderdag 3 
oktober 

18:00 - 
20:00 

Ouders E1   

zaterdag 5 
oktober 

09:30 - 
12:00 

Maud Regout, Thijs 
Moekestorm, Vera Poot 

 

 12:00 - 
14:30 

Joyce Peltenburg, Corremarie 
Hoekveen 

 

 14:30 - 
16:30 

Celine Doelman, Koen 
Makkinga 

zijn waarschijnlijk iets later ivm 
hun wedstrijd 

Week 41    

woensdag 9 20:00 - Daphne Wierda  

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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oktober 22:00 

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    

donderdag 17 
oktober 

20:00 - 
22:00 

Trudy Regout  

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, Wendy de Bruijn, 
Liza van der End 

 

 17:30 - 
20:30 

Martijn Moerman, Jannes van 
der Vaart, Tim Plieger, Daniëlle 
Stolk, Jaline van Hartingsveldt, 
Rick Vermeer 

 

Week 43    

zaterdag 26 
oktober 

12:30 - 
15:00 

Silvia van Nierop, Marja van der 
Wel 

 

 15:00 - 
17:30 

Eline Scholtes, Jarno de Man, 
Marije van Dijk, Bart de Vos 

 

 17:30 - 
20:30 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ODO kamp 2020 met de hele vereniging!? 

 
 
Vorige week noemde het bestuur het al in het 
voorwoord van de Praatpaal. Komend 
Pinksterweekend willen we traditiegetrouw weer op 
kamp en 2020 wordt weer een bijzondere editie, 
want na 2010 én 2015 willen we ook in 2020 weer 
met de gehele vereniging op stap! 
Van vrijdag 29 mei einde middag tot 
maandagmiddag 1 juni verblijven we in een gaaf 
kamphuis ergens in een mooie groene omgeving in 
Noord-Brabant. We hebben er een accommodatie 
kunnen vastleggen met een capaciteit van 80 tot 150 
personen, dus we zijn nog enigszins flexibel. 
 
Kijk gerust hier (https://flic.kr/s/aHskcDMRnn) nog eens terug hoe gaaf het in 2015 was, om alvast in de 
stemming te komen! Dat wil je toch niet missen? 
 
Het liefst gaan we met de gehele vereniging, maar dat hangt nog wel af van de animo bij senioren, ouders 
en aanhang, want er is ook behoorlijk wat organisatie te doen wat we voldoende moeten kunnen verdelen. 
Dit najaar zullen we dan ook een wat uitgebreidere animo check doen binnen de senioren, ouders en 
aanhang. 
 
Voor nu willen we graag: 

1. Vragen of iedereen een kruis in zijn agenda wil zetten van 29 mei tm 1 juni en met grote letters 
‘ODO kamp 2020’. Met iedereen bedoelen we alle jeugd, alle senioren, alle aanhang en alle ouders 
die dit niet willen missen! Vorige edities waren ook altijd een mooie bonte mix van personen. 

2. Ben je senior, ouder of aanhang en weet je nu al dat je hoogstwaarschijnlijk mee wilt gaan? Laat het 
graag even weten! Trek me even aan m’n jas bij ODO of geef even een seintje! 

3. Het eerste denkwerk voor de organisatie gaan starten. We hebben al een groepje mensen 
verzameld die dit willen opstarten, niet zeggende dat dit ook daadwerkelijk de leiding wordt. Voor nu 
is het vooral brainstormen en plannen maken. Langzaam zal dit overgaan in formeren van 
kampleiding die alle facetten in huis heeft (leiding, leiding allerjongste, kookstaf, leiding van diverse 
activiteiten, etc). Wil je graag meedenken en helpen? Trek me even aan m’n jas bij ODO of geef 
even een seintje! 

 
Wij hebben er nu al veel zin in. We hopen jullie ook! 
 
Simon Hanemaaijer  
kamp@odomaasland.nl (in de maak?) 
06.1015.7091 

mailto:kamp@odomaasland.nl
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UITSLAGEN 
 
 

Weidevogels 1 - ODO 1 16-12 

Weidevogels 2 - ODO 2 13-10 

ODO 3 - KVS/Maritiem 5 12-6 

ODO 4 - KVS/Maritiem 6 4-20 

Phoenix A1 - ODO A1 9-3 

ODO A2 - IJsselvogels A2 10-4 

ODO A3 - DES (D) A3 6-9 

ODO B1 - Weidevogels B1 22-5 

Avanti/Flexcom C4 - ODO C1 4-2 

Eureka C1 - ODO C2 3-8 

ODO C3 - Fortuna/Delta 
Logistiek C4 

12-2 

ODO D1 - Phoenix D1 5-9 

ONDO (G) D5 - ODO D2 13-4 

ONDO (G) E2 - ODO E2 4-7 

ALO E2 - ODO E3 8-6 

ODO E4 - Fortuna/Delta 
Logistiek E3 

7-9 

ODO E5 - Meervogels/Física 
E5  

Excelsior (D) F1 - ODO F1 10-13 

Valto F2 - ODO F2 1-5 

 

 

 

 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 

Trainingsschema 
Voor alle duidelijkheid bij deze het huidige trainingsschema. Veel succes allemaal weer.  
 
Bart de Vos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntk.nl
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
 
 

ODO daghap! 
 

Zaterdag 28 September spelen ODO 1 en 2 
thuis tegen Reeuwijk en gaan onder 
aanmoedigingen van de F pupillen hopelijk de 
eerste, verdiende punten binnen slepen!  

 
Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer een ODO daghap! Deze keer zijn we er in geslaagd een nieuwe 
‘visboer’ te regelen die de heerlijkste kibbeling en lekkerbakken voor ons gaat bereiden. Aangevuld met 
frites van het huis, en heerlijke gemengde salade een niet te versmaden maaltijd! Ook voor de kids is er 
kibbeling met frites en salade. En als toetje? Wie weet wat voor verrassing er uit de keuken komt! 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met kibbeling of een andere snack) € 
2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan nu al via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/ 
Graag bijtijds inschrijven.......Donderdagmiddag 26 September sluit de winkel om de aantallen aan de 
visboer door te geven. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  

JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
Bij deze willen we graag ODO A1 uitnodigen om te assisteren bij het uitserveren van de maaltijden! 
 
Groetjes, 
Thom van Waardenburg, Rob van der Hak, Margot de Winter 
 
 

Van de wedstrijdsecretaris 

Fingers crossed ..…. 
Komende zaterdag wordt een spannende zaterdag. Niet alleen is het voor de selectie zaak om de eerste 
punten te gaan halen, ook wordt het spannend of alle teams compleet kunnen spelen. Alle senioren en A-
teams spelen namelijk zo ongeveer tegelijk en bijna allemaal uit. Hopelijk is iedereen bereid om in te vallen 
bij andere teams en krijg ik deze week geen afmeldingen meer.  
Fingers crossed dus voor komende zaterdag!! 
Zie hieronder voor de opstellingen. 
Groeten, Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 

https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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Wedstrijdprogramma donderdag 26 september 

  

5704 Dubbel Zes/Futura 3 - ODO 4 Aanvang 20:00 

Heren Bart M, Bart V, Koen, Nathan Vertrek 18:50 

Dames Daniëlle, Jaline, Maud R, Vera Chauffeurs Bart V, Nathan, Daniëlle 

Reserves Jarno, Laura P Veld 1aK40 

Afwezig Wouter L, Celine, Pepijn, Eline 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 

  

9491 ODO 1 - Reeuwijk 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 

  

9505 ODO 2 - Reeuwijk 2 Aanvang 14:30 

Coach Lennart L Aanwezig 13:30 

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

Dames Daphne W, Ilse A, Iris G, Isa , Kim B 

Reserves Pepijn 

Afwezig Martijn V, Noor B 

  

2308 Excelsior (D) 6 - ODO 3 Aanvang 15:05 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z Vertrek 13:55 

Dames Annet van der S, Janny, Marije Chauffeurs Tim P, Janny, Marije 

Reserves Joris, Liza, Sam Z Veld 1K40 (exc) 

Afwezig Tim P, Thijs R Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft 

Opmerking 1 auto later vertrekken ivm A1 spelers (klaar om ca. 14.15 uur) 

  

2274 Paal Centraal 3 - ODO 4 Aanvang 13:20 

Heren 
Bart V, Bart M, Koen, Nathan, 
Pepijn 

Vertrek 12:10 

Dames 
Celine, Daniëlle, Eline , Maud R, 
Vera 

Chauffeurs Celine, Pepijn, Jaline 

Afwezig Wouter L, Jaline Veld 1K40 

 
Sportcentrum TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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4391 Sporting Delta 4 - ODO 5 Aanvang 12:45 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Thom Vertrek 11:30 

Dames Barbara H, Marlize, Pien M Chauffeurs Marlize, Hans, Simon 

Afwezig Teko Veld 1aK40 

 
Sportcomplex Gravensingel, Gravensingel 118, Dordrecht 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

6800 ODO A1 - Excelsior (D) A1 Aanvang 13:00 

Coach Michiel V Aanwezig 12:00 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Veld 1K40 

Dames Gysa, Liza, Marieke H, Sam Z 

  

12126 Nieuwerkerk A3 - ODO A2 Aanvang 12:30 

Coach Jacco Vertrek 11:15 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M, Tjerk D Chauffeurs Thijs M, Brigit, Jordi 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Veld 2aK40 

 
Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d 
IJssel 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
 

ODO daghap! 
 

 
 
 
 

Zaterdag 28 September spelen ODO 1 en 2 thuis tegen Reeuwijk en 
gaan onder aanmoedigingen van de F pupillen hopelijk de eerste, 
verdiende punten binnen slepen!  
 
Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer een ODO daghap! Deze keer zijn we er in geslaagd een nieuwe 
‘visboer’ te regelen die de heerlijkste kibbeling en lekkerbakken voor ons gaat bereiden. Aangevuld met 
frites van het huis, en heerlijke gemengde salade een niet te versmaden maaltijd! Ook voor de kids is er 
kibbeling met frites en salade. En als toetje? Wie weet wat voor verrassing er uit de keuken komt! 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met kibbeling of een andere snack) € 
2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan nu al via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/ 
Graag bijtijds inschrijven.......Donderdagmiddag 26 September sluit de winkel om de aantallen aan de 
visboer door te geven. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  

JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
Bij deze willen we graag ODO A1 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/visboer-28-september-2019/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/


 Praatpaal jaargang 28 13 23-09-2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Zaterdag was het  heerlijk korfbal weer en  gezellig op het terras/veld aan de baanderheer. B1 speelde thuis 
een pot tegen Weidevogels waarbij B1 er lustig op los scoorde en er 22 door het mandje gooide. C1 had 
wat meer moeite met scoren en verloren hun wedstrijd met 2-4. C2 speelde uit tegen Eureka 3-8 en namen 
de eerste punten mee naar huis. C3 won ruim met 12-2 netjes gedaan. D1 speelde thuis tegen Phoenix en 
kreeg het in de tweede helft lastiger en verloren met 5-9. D 2 speelde tegen Ondo, deze ploeg scoort 
makkelijk en schoten er ook deze week 13 in, jullie helaas 4. Volgende week zijn de eerste return 
wedstrijden en hebben  jullie allemaal dezelfde tegenstander als deze week. Iedereen weer veel succes. 
 
Groetjes,  
Margreet  Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 

Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 

  

7793 Weidevogels B1 - ODO B1 Aanvang 12:00 

Coach Frits Van M Vertrek 10:20 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Chauffeurs Britt, Sem T, Iris P 

Dames Anouk H, Britt, Fenne, Iris P, Marit Veld 1aK40 

 Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 
HP Bleiswijk 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

5409 ODO C1 - Avanti/Flexcom C4 Aanvang 12:00 

Coach Diana E, Isa Aanwezig 11:15 

Heren Kobus, Toine S Scheidsrechter Twan M 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Dames Abigail, Aimee, Bente, Dieke, Iris de B, 
Madeleine, Nina V 

Veld 1K40 

  

5269 ODO C2 - Eureka C1 Aanvang 11:00 

Coach Nathan, Koen Aanwezig 10:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Niels 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Veld 1K40 

Reserves Lynn, Naomi 

  

5359 Fortuna/Delta Logistiek C4 - ODO C3 Aanvang 12:00 

Coach Jakomijn Vertrek 10:50 

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

Dames Dana E, Dana V, Demi B, Nikki S, Sanne 
R 

Veld 1K40 

     Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

6847 Phoenix D1 - ODO D1 Aanvang 09:30 

Coach Simon, Celine Vertrek 08:25 

Heren Jordy, Noah Chauffeurs Tess, Dominique, Jordy 

Dames Dominique, Lotte, Lynn, Naomi, Nienke, 
Ruth P, Tess 

Veld 1K40 

http://www.kpmaasland.nl/
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 Van Doornenplantsoen 20a, Zoetermeer 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

6814 ODO D2 - ONDO (G) D5 Aanvang 10:00 

Coach Martijn M, Gysa Aanwezig 09:30 

Heren Brent, Sven N, Tim B Scheidsrechter Rick 

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

Veld 1K40 

  

 

Wedstrijdverslagen 

ODO D1 - Phoenix D1 (5-9) 

Dit is het eerste verslagje van de D1, we hebben een nieuw en gezellig team we zitten met een paar 
mensen die vorig seizoen ook al in de D zaten en een paar komen er uit de E. Dit seizoen hebben we al 
een wedstrijd gespeeld tegen Fortuna en Weidevogels de uitslag was bij beide wedstrijd 4-6 verloren. 
Zaterdag 21 september moesten we tegen Phoenix D1. Lotte zat deze wedstrijd wissel en na de rust kwam 
Lotte er voor Nienke in. Fuuuuuuuut, de wedstrijd was begonnen en ja hoor de tegenstander had gescoord 
0-1 achter daarna volgde de 0-2 en helaas volgde de 0-3 ook nog. Maar de hoop was nog niet verloren 
want Dominique maakte de 1-3 en niet lang daarna maakte Jordy de 2-3 en tenslotte maakte Lynn ook nog 
de 3-3. Het is rust. In de kleedkamer bespraken we dat als er een aangeef stond niet allemaal zo dicht op 

elkaar moeten gaan staan maar een grote pizzapunt moeten maken, dat is als er bijvoorbeeld ��n wat 

meer aan de linkerkant gaat staan de anders aan de rechterkant en ��n gewoon in het midden moet 
staan. De wedstrijd gaat weer verder en al snel staan we weer 3-4 achter. Maar gelukkig komt Lotte met de 
4-4 en daarna Jordy met de 5-4! We staan voor!! Maar ja, toen ging het mis want wij scoorden niet meer in 

tegendeel tot hun, hun maakte er 4! En daar ging het fout...� Einde wedstrijd we hebben misschien dan 

alweer verloren maar het was wel een leuke wedstrijd!!�  

 

groetjes, Lynn 

 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
 
 

ODO daghap! 
 

Zaterdag 28 September spelen ODO 1 en 2 
thuis tegen Reeuwijk en gaan onder 
aanmoedigingen van de F pupillen hopelijk de 
eerste, verdiende punten binnen slepen!  

 
Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer een ODO daghap! Deze keer zijn we er in geslaagd een nieuwe 
‘visboer’ te regelen die de heerlijkste kibbeling en lekkerbakken voor ons gaat bereiden. Aangevuld met 
frites van het huis, en heerlijke gemengde salade een niet te versmaden maaltijd! Ook voor de kids is er 
kibbeling met frites en salade. En als toetje? Wie weet wat voor verrassing er uit de keuken komt! 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met kibbeling of een andere snack) € 
2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan nu al via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/ 
Graag bijtijds inschrijven.......Donderdagmiddag 26 September sluit de winkel om de aantallen aan de 
visboer door te geven. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  

JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
Bij deze willen we graag ODO A1 uitnodigen om te assisteren bij het uitserveren van de maaltijden! 
 
Groetjes, 
Thom van Waardenburg, Rob van der Hak, Margot de Winter 
 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Het was weer een lekker dag om te korfballen. De E2 heeft wel gewonnen maar de scheids heeft de stand 
verkeer ingevuld maar dat wordt weer opgelost. 
 
De beide F2 teams hebben ook gewonnen . De andere teams hebben maar net verloren dus de volgende 
keer kunnen jullie gewoon winnen van de tegenstanders. 
 
Als je nu al weet dat je er een keer niet ben geef dit al op tijd door. 
 
Zoals eerder vermeld druppelen de aanmeldingen bij de E en ook F binnen, En daar zijn we natuurlijk 

https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/
http://www.verboonmaasland.nl/
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hartstikke blij mee. Ook hebben we al eerder gezegd dat de F2 daardoor wat vol is nu met 7 kinderen, en 
ook Ella en Bente trainen al lekker mee. In de zaal gaan we een extra team opgeven, opdat de aantallen in 
de F2 en ook de nieuwe F3 weer beter verdeeld zijn.  
 
We vragen begrip aan de ouders van de F2 dat de speeltijd tot aan de zaal wat beperkt is. Er kunnen ten 
slotte maar 4 spelers in het veld staan en alleen bij een achterstand van 3 doelpunten mag er een 5e bij (..).  
Coaches Laura en Roos proberen het zo eerlijk mogelijk te verdelen.  
 
Mochten jullie hier over vragen hebben, richt deze dan graag aan mij óf een van de TC leden. 
 
Heel veel plezier! 
 
Groetjes, 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 28 september 

  

9053 Dijkvogels E1 - ODO E1 Aanvang 10:30 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 09:45 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Duncan, Romae 

Dames Minke, Romae Veld 4K24 

 
Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

9202 ODO E2 - ONDO (G) E2 Aanvang 11:00 

Coach Marieke H Aanwezig 10:30 

Heren Tijn Scheidsrechter Joris 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Veld 2a1K40 

Afwezig Benjamin 

  

8985 ODO E3 - ALO E2 Aanvang 10:00 

Coach Cynthia, Marit Aanwezig 09:30 

Heren Thijmen Scheidsrechter Twan R 

Dames Emma B, Ilse van de K, Lieke, Sofie Veld 2a1K40 

  
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl


 Praatpaal jaargang 28 18 23-09-2019 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

8984 Fortuna/Delta Logistiek E3 - ODO E4 Aanvang 12:00 

Coach Jenny, Liza Vertrek 10:50 

Heren Tjerk S Chauffeurs Sanne H, Donna 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Veld 2b2K40 

Afwezig Youp Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

9068 Meervogels/Física E5 - ODO E5 Aanvang 09:00 

Coach Ronald Vertrek 07:55 

Heren Aron S, Ruben Chauffeurs Ruben, Maud A 

Dames Anjali, Maud A, Robin Veld 2aK60 

Afwezig Sophie 
Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 
PW, Zoetermeer 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

10946 ODO F1 - Excelsior (D) F1 Aanvang 11:00 

Coach Nikki H Aanwezig 10:30 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Kim B 

Dames Anne, Feline, Fleur G Veld 2a1K40 

  

10926 ODO F2 - Valto F2 Aanvang 10:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 09:30 

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

Scheidsrechter Sam B 

Afwezig Benthe Veld 2a1K40 

  

 
 

Wedstrijdverslagen 

ONDO (G) E1 - ODO E1 (8-11) 

Vorige week was het er niet van gekomen, daarom nu het verslag. Het blijft toch een beetje speciaal, tegen 

ONDO spelen. Al jaren zijn zij sterk met onder andere de pupillen teams.� Nu dan tegen ONDO E1, na de 
heerlijke winstpartij tegen Fortuna, een week eerder. We richten ons vooral op het samenspelen als een 
team, en blijven strijden. Nu, die strijd werd er volop geleverd door jullie! Na zomaar een voorsprong (dat 
gebeurt ons niet vaak) van 0-2 kwam de wedstrijd goed op gang. Zonder de andere spelers van ONDO 
tekort te doen was het vooral zaak om tegenstander Nick goed in de gaten te houden. Via 1-2 kwam ONDO 
op 4-2, zonder dat zij echt veel beter speelden. Maar wel ijzersterk in de afronding. Daar kunnen wij nog wat 

http://www.lrombout.nl/
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van leren.. Via 4-3 werd het 5-3 totdat ODO op stoom kwam en een inhaalrace uitvoerde. Via 5-6 ging de 
stand om , heel erg spannend! dan toch een klein gaatje naar 7-9 , niets is dan nog zeker. Weer heel veel 

kansen voor ODO maar niet scherp genoeg.. en dan komt �ONDO met een uitbraakbal�weer terug naar 
8-9. en dan ineens vallen de doelpunten wel en lopen we uit naar een over de hele wedstrijd genomen, 
verdiende 8-11 overwinning. Waarbij het lesje in scoren wel blijft hangen. Een hele leuke wedstrijd waar 
iedereen van kan leren , onder leiding van een uitstekende scheidsrechter. Deze week geen wedstrijd, door 
blessure van Duncan waren we incompleet en was het niet te doen om uit een andere team een invaller te 
halen zonder heel veel overhoop te halen. Daarom wordt deze wedstrijd verzet naar Donderdag 3 oktober. 
A.s. zaterdag dan de uitwedstrijd tegen Dijkvogels. Zij hebben nog geen punten maar spelen zeker niet 
slecht. Aan ons om weer te strijden met hopelijk een wat scherper vizier, zodat we onszelf niet in de 
problemen brengen. tot dinsdag op de training!   Sam en Rob   

ONDO (G) E2 - ODO E2 

Vandaag moesten jullie tegen Ondo E2. Dat kan een zware dobber worden, bij Ondo hebben ze maar liefst 
13 E-teams. Helaas kon coach Marieke vandaag niet mee vandaag omdat zij zelf ook moest spelen. Jullie 
begonnen de wedstrijd met frisse moed onder leiding van de coach Joost. Door het harde werken en het 
goed over en rond spelen van de bal kwam de opening in deze wedstrijd na 3 minuten door een mooi 
samenspel en een doelpunt van Juliette. Helaas viel ook snel de gelijkmaker maar dat weer hield Fleur er 
niet van om weer op voorsprong te komen. Ze moest alleen wel twee keer laten zien dat ze hem in de mand 
kon krijgen want de eerste keurde hij af :-(( Het tweede kwart liep wat minder vlot maar wel met heel veel 
balbezit alleen verdedigde ondo goed waardoor alleen Tijn een doelpunt kon maken. In het derde kwart 
kwam ondo met wat snelle acties en een aantal lange ballen ineens op gelijke hoogte (4-4). Dat konden 
jullie natuurlijk niet op je laten zitten en in het laatste kwart pakten jullie de draad weer op en speelden jullie 
weer zeer gretig en goed samen. Door een paar mooie onderscheppingen en snelle acties kwamen vielen 
de ballen weer in de mand en werd de eindstand 4-7. Hierdoor is de eerste overwinning van de nieuwe E2 
een feit. (alleen staat op de knkv site dat ondo heeft gewonnen, de scheidsrechter was nog niet helemaal 
wakker...) Het is mooi om te zien hoe het team per week beter op elkaar ingespeeld raakt en zoveel lol 
hebben met elkaar hebben in en om het veld. Ze spelen echt als team en geven elkaar de ruimte in het 
spel, een genot om naar te kijken. De trotse supporter 
 
 

Excelsior (D) F1 - ODO F1 (10-13) 

Opnieuw een mooie zonnige dag om te korfballen. Ditmaal mochten we naar Delft om tegen Excelsior te 
spelen. Dit bleek een geduchte tegenstander te zijn, wat zorgde voor een spannende wedstijd! Anne had 
vandaag extra support van haar ooms langs de lijn. Vanaf de eerste minuut werd het spannend, omdat we 
direct op 1-0 achterstand kwamen. Dankzij een mooi schot van Feline kwamen we in diezelfde minuut 
gelukkig weer op 1-1. In de tweede minuut werd het 2-1 en was het weer Feline die voor de gelijkmaker 
zorgde (2-2). Vervolgens een prachtig schot van Bas: 2-3 Mees zorgde er daarna voor dat we nog verder 
op voorsprong kwamen, door er 2 achter elkaar in te schieten (2-5) Excelsior deed ook goed zijn best en 
scoorde een doelpunt (3-5) Feline zorgde voor een 6e goal, waarna het excelsior lukt om de stand op 5-6 te 

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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zetten. In de tweede 10 minuten kregen we direct 2 goals tegen (7-6). Feline zorgde voor de gelijkmaker, 
waarna Fleur ons weer op voorsprong zette met 7-8 Na een 8-8 van Excelsior, was het wederom Feline met 
een geweldig schot: 8-9. Het derde deel van de wedstrijd was behoorlijk spannend. Ondanks dat we heel 
veel op de korf hebben geschoten, wilde de bal er vandaag maar af en toe in. Regelmatig stuiterde de bal 
weer uit de korf. Excelsior kwam op 10-9 voorsprong, maar Anne wist een gelijkmaker te scoren (10-10) 
Door nog eens 3 goals van Anne in de laatste 10 minuten kwam de eindstand uiteindelijk op 10-13. 
Vandaag hebben we opnieuw heel goed samengespeeld en ook weer allemaal gescoord! Laten we hopen 
dat dat volgende week weer lukt!! Groetjes, Fleur en Marloes 

KANGOEROEKLUP 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur 
  
Heel veel plezier!  Groetjes,   Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
 
 

ODO daghap! 
 

Zaterdag 28 September spelen ODO 1 en 2 
thuis tegen Reeuwijk en gaan onder 
aanmoedigingen van de F pupillen hopelijk de 
eerste, verdiende punten binnen slepen!  

 
Na de wedstrijd van ODO 1 is er weer een ODO daghap! Deze keer zijn we er in geslaagd een nieuwe 
‘visboer’ te regelen die de heerlijkste kibbeling en lekkerbakken voor ons gaat bereiden. Aangevuld met 
frites van het huis, en heerlijke gemengde salade een niet te versmaden maaltijd! Ook voor de kids is er 
kibbeling met frites en salade. En als toetje? Wie weet wat voor verrassing er uit de keuken komt! 
 
De daghap kost als vanouds € 7,50 en voor kinderen (frites met kibbeling of een andere snack) € 
2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan nu al via de webshop op de ODO site of via deze link :  
https://www.odomaasland.nl/product-categorie/maaltijden/visboer-28-september-2019/ 
Graag bijtijds inschrijven.......Donderdagmiddag 26 September sluit de winkel om de aantallen aan de 
visboer door te geven. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!.  

JULLIE KOMEN TOCH OOK? 
Bij deze willen we graag ODO A1 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/visboer-28-september-2019/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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