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 VAN HET BESTUUR 
 

Gisteren haalde ODO 1 de eerste overwinning binnen. Na een spannende wedstrijd werd Reeuwijk met 16-
13 verslagen en iedereen was zichtbaar blij met de eerste punten van dit seizoen. Er werd om ieder punt 
flink gestreden en deze inzet is eindelijk beloond, hulde voor ODO 1! En ook de aanmoedigingen van de F-
jes als team van de week mag niet onvermeld blijven! 

Aansluitend mochten Jaap en ik de contracten voor dit seizoen tekenen met Leon, Lennart, Frits en 
Remco. Alle vier gaven aan zich enorm thuis te voelen bij de ODO-familie en hadden het zeer naar hun zin. 
Ook de organisatie binnen ODO werd geroemd en dat is een mooi compliment voor alle vrijwilligers die 
iedere week weer hun best doen om de wedstrijden en alles er om heen in goede banen te leiden.  

De gebruikelijke maaltijd na de wedstrijd van ons vlaggenschip werd dit keer door een nieuwe viskraam 
begeleid. Een kleine 70 deelnemers heeft genoten van lekkerbekjes en kibbeling en voor de kids was er 
weer een speciale maaltijd. Koffie met appeltaart na en een ijsje voor de kinderen maakte deze maaltijd 
weer tot een gezellig samenzijn. En dat allemaal voor slechts € 7,50 per persoon! Thom en zijn team dank 
voor de goede organisatie hiervan! 

Nog maar even een keer de Sponsorkliks: Wisten jullie dat de Sponsorkliks ook heel makkelijk mobiel zijn 
te gebruiken? Via de Playstore kun je de app installeren, eenmalig ODO Maasland invoeren en je bent 
klaar! Al je online aankopen kan je dan via deze app laten lopen, zodat ODO hiervan een klein percentage 
krijgt. De afgelopen jaren heeft ODO hier ruim € 3.000,= mee verdiend, en dat zonder enige inspanning!  
Een andere actie die inmiddels van start is gegaan is de Rabo Clubkas actie. Laat je stem horen en geef 
die aan ODO. Vorig jaar hebben wij door alle stemmen ruim € 1.100,= van de Rabobank ontvangen. Een 
mooi bedrag waar we weer leuke dingen van gedaan hebben. Laten we proberen dit resultaat te 
overtreffen!  
 
Komende woensdag 2 oktober vergaderd het bestuur. Als er zaken zijn waarvan je vind dat die onder onze 
aandacht moeten komen, stuur dan een mailtje naar onze secretaris Erik Passchier 
(secretaris@odomaasland.nl) of naar ondergetekende.  
 
Een mooie week toegewenst! 
 
Lucien de Winter 
Penningmeester@odomaasland.nl 
06-51188926 
 
 

mailto:secretaris@odomaasland.nl
mailto:Penningmeester@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 
ODO wenst de volgende jarigen een fantastische dag toe. Van harte gefeliciteerd. 
 
 
1 oktober Jaline van Hartingsveldt       4 oktober  Addie Goudzwaard 

 
2 oktober Joris de Bruijn        5 oktober  Iris de Bruijn 
       Gian Sprong 

 
3 oktober Birke Verboon        6 oktober  Jenny van Barneveldt 
 
 

UITSLAGEN 
 

Donderdag 26 september  

Dubbel Zes/Futura 3 - ODO 4 13-5 

   

Zaterdag 28 september  

ODO 1 - Reeuwijk 1 16-13 

ODO 2 - Reeuwijk 2 9-10 

Excelsior (D) 6 - ODO 3 11-9 

Paal Centraal 3 - ODO 4 13-5 

Sporting Delta 4 - ODO 5 10-12 

ODO A1 - Excelsior (D) A1 12-3 

Nieuwerkerk A3 - ODO A2 3-7 

Weidevogels B1 - ODO B1 7-18 

ODO C1 - Avanti/Flexcom C4 8-4 

ODO C2 - Eureka C1 ? 

Fortuna/Delta Logistiek C4 - ODO C3 ? 

Phoenix D1 - ODO D1 3-3 

ODO D2 - ONDO (G) D5 ? 

Dijkvogels E1 - ODO E1 2-9 

ODO E2 - ONDO (G) E2 
 

? 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/


 Praatpaal jaargang 28 4 29-09-2019 

 

 
 

 
 

  
 

 
Vervolg uitslagen: 

 
ODO E3 - ALO E2 

6-6 

Fortuna/Delta Logistiek E3 - ODO E4 7-9 

Meervogels/Física E5 - ODO E5 9-0 

ODO F1 - Excelsior (D) F1 12-4 

ODO F2 - Valto F2 9-3 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Aanwijzingen Scheidrechters 
 
Ik heb (opnieuw) 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 
 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Bezetting Opmerking 

Week 40     

donderdag 3 oktober 18:30 ODO E1 - Dijkvogels E1 Jaap van Vliet  

zaterdag 5 oktober 10:00 ODO F1 - Meervogels/Física F1 Marlize van Nierop  

 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  

 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  

 14:30 ODO 5 - WION 4 Wouter van Leeuwen  

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

     

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Week 41 

woensdag 9 oktober 20:30 ODO 5 - Kinderdijk 3  Janny kan niet. 

zaterdag 12 oktober 10:00 ODO E4 - ONDO (G) E5 Jaline van Hartingsveldt  

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

 10:00 ODO D1 - Fortuna/Delta 
Logistiek D3 

Jesse v.d. Hout  

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

 11:00 ODO C2 - Nexus C1 Bart Moekestorm  

 12:00 ODO D2 - Nexus D1 Jarno de Man  

 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     

donderdag 17 oktober 20:30 ODO 4 - ALO 4 Janny Ramakers  

zaterdag 19 oktober 13:00 ODO A1 - Dijkvogels A1 Wim Poot  

 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 
 

 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Wisselvallig ..…. 
 
Niet alleen het weer was wisselvallig afgelopen zaterdag, bij een aantal wedstrijden kwam de regen met 
bakken uit de hemel en bij andere wedstrijden was het grotendeels droog of werd er zelfs in de zon gespeeld, 
maar ook de uitslagen waren wisselvallig.ODO 1 sleepte de eerste winstpartij van dit seizoen binnen, ODO 2 
verloor helaas weer nipt.  
ODO 3 en 4 wisten ook niet te winnen. ODO 5 daarentegen wel, net als ODO A1 en A2.  
 
Komende zaterdag zijn ODO 4 en ODO A2 vrij. Voor de overige teams staan de opstellingen hieronder. 
Succes allemaal! 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 

 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 

  

581 WION 1 - ODO 1 Aanvang 15:30 

Coach Leon Vertrek 13:50 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V Chauffeurs Willem V, Rick 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G Veld 1cK40 

 
Sportcompl Max Planckplaats, Max Planckplaats 
300, R’dam 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

3166 WION 2 - ODO 2 Aanvang 14:00 

Coach Lennart L Vertrek 12:25 

Heren Aron Z, Martijn M, Niels?, Twan M Chauffeurs Martijn M, Twan M, Niels 

Dames Daphne W, Ilse A, Iris G, Isa , Kim B Veld 1cK40 

Reserves Mark Z, Pepijn 
Sportcompl Max Planckplaats, Max Planckplaats 
300, R’dam 

Afwezig Martijn V, Noor B Let op: reserveshirts nodig 

  

5225 ODO 3 - Meervogels/Física 3 Aanvang 14:30 

Heren Jaap V, Jannes, Thijs R, Tim P Aanwezig 13:30 

Dames Janny, Marije Scheidsrechter Erik 

Reserves Bart M, Celine, Daniëlle, Maud R Veld 2a1K40 

Afwezig Mark Z, Bram V, Annet van der S 

  

2774 ODO 5 - WION 4 Aanvang 14:30 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Teko, Thom Aanwezig 13:30 

Dames Barbara H, Karin, Marlize, Pien M Scheidsrechter Wouter L 

Afwezig Simon Veld 1K40 

  

6351 DES (D) A1 - ODO A1 Aanvang 12:50 

Coach Michiel V Vertrek 11:25 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs Sam Z, Jelle, Sam B 

Dames Gysa, Liza, Marieke H, Sam Z Veld 3K40 (des) 

Reserves Brigit, Jordi 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL 
Delft 

 
Let op: reserveshirts nodig 
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12132 

 
HKV/Ons Eibernest A2 - ODO A3 

 
Aanvang 

 
11:00 

Coach Daniëlle Vertrek 10:00 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Chauffeurs Karlijn, Isabelle, Dustin 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Veld 1aK40 

 
Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO 1 - Reeuwijk 1 (16-13) 

Op zaterdag 28 september stond de wedstrijd tegen Reeuwijk op het programma. De eerste 3 wedstrijden 
van het seizoen gingen verloren en ondanks dat dit tegen de, voor zaterdag, top 3 van de ranglijst was, 
moest deze negatieve reeks doorbroken worden. Een overwinning was eigenlijk niet meer dan noodzaak. 
Niet alleen om van de hatelijke 0 af te komen maar ook om aansluiting te houden bij de rest van de 
ploegen, waaronder Reeuwijk. Ondanks de voorspellingen was het weer geen belemmering voor een 
mooie korfbalmiddag en was de temperatuur zelfs aangenaam te noemen. Reeuwijk begon aanvallend 
scherper aan de wedstrijd en kwam zodoende op een 2-0 voorsprong. *Spoiler alert* Dit was tevens de 
laatste voorsprong waar ze deze middag van zouden gaan genieten. De rest van de eerste helft was het 
steeds ODO wat het initiatief nam en op voorsprong kwam. Soms met 2 doelpunten, soms met 1, maar 
altijd was het Reeuwijk dat weer terug kwam. Het was een zeer gelijk opgaande wedstrijd. En het was 
duidelijk dat de uiteindelijke winnaar tot het uiterste zou moeten gaan om dit te bewerkstelligen. De 7-7 
stand in de rust was een goede afspiegeling van de verhoudingen op het veld. De tweede helft ging 
vervolgens op dezelfde voet verder waar de eerste helft gebleven was. ODO nam steeds het initiatief door 
op voorsprong te komen maar elke keer kon Reeuwijk dit effectief counteren. Halverwege de 2e helft brak 
er een soort impasse aan, het leek er op dat beide ploegen een patstelling hadden bereikt. Bij een 10-10 
stand staakte het scoreverloop voor geruime tijd. Aanvallend wist ODO geen vuist te maken en werd fout 

op fout gestapeld waardoor er niet of nauwelijks kansen werden gecreëerd. Daarentegen stond het 
verdedigend goed en werd de aanval van Reeuwijk onschadelijk gemaakt, waardoor de aanval van ODO 
de mogelijkheid kreeg om zich door deze fase heen te slaan. Het was strijden, het was vechten, het was 
schelden, maar uiteindelijk viel de goal! De ontlading die volgde was helaas van korte duur want Reeuwijk 
deed weer wat ze heel de wedstrijd hadden gedaan, namelijk gelijk maken. Het ritme werd weer opgepikt, 
maar het gevoel bij ODO was anders. Als we zelfs in die moeilijke fase door zijn blijven gaan en ons niet uit 
het veld hebben laten slaan gaat niets dat meer doen. Deze wedstrijd gaan we winnen, ongeacht hoe. 
Reeuwijk was echter niet van plan dit zomaar te gaan laten gebeuren, bood weerstand en klampte 
krampachtig aan. Tot 3 minuten voor tijd! Toen werd er voor het eerst een gat van 3 doelpunten geslagen. 

Ontlading, dit kan niet meer fout gaan! Zou je denken! Tot Reeuwijk een minuut later toch nog een keer 
scoorde. Zouden ze dan nog een keer terugkomen? Het antwoord is nee, want een minuut voor tijd werd 
het gat weer op 3 gebracht en kwam het verlossende fluitsignaal. Winst! Eindelijk! Soms was er goed spel,  
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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soms niet, maar altijd was er passie en strijd. Zelfs (of misschien juist) in de moeilijke fases. Daar kunnen 
we op voortbouwen, als we dat laten zien komt de rest vanzelf. Speciale dank aan het publiek wat ondanks 
de weersvoorspellingen en negatieve uitslagen toch in grote getale op kwam dagen en de ploeg door de 

moeilijke periode heen heeft geholpen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het team van de week, de F-jes. 
Jullie enthousiasme en geschreeuw heeft ook zeker aan deze overwinning bijgedragen! Bedankt allemaal! 
De eerstvolgende thuiswedstrijd is pas weer 19 oktober. Maar de 2 uitwedstrijden voor die tijd zijn relatief 
dichtbij in respectievelijk Rotterdam en Vlaardingen. Bij mooi weer een fietscombi? Hoe dan ook, uit of 
thuis, we zien jullie graag weer terug!   Rick 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Een natte zaterdag en ik denk veel doorweekte t-shirts na de wedstrijd. 
B1 en C1 hebben hun wedstrijd keurig gewonnen, waarbij B1 al naar het kampioenschap kijkt. Maar eerst nog 
de komende zaterdagen op scherp staan.  
Zaterdag mag iedereen aan de bak, doe je best. 
Ilse Koole is even uit de running want heeft haar voet gebroken, beterschap Ilse en we zien je natuurlijk wel 
gezellig op het veld. 
Voor zaterdag iedereen weer veel succes, en afmeldingen liever niet maar dan via de bekende weg. 
 
Groetjes 
Margreet  Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 

  

7824 ODO B1 - Valto B2 Aanvang 11:45 

Coach Frits Van M Aanwezig 10:45 

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

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

Reserves Kobus, Toine S 

  

5633 ODO C1 - Excelsior (D) C1 Aanvang 10:45 

Coach Diana E, Isa Aanwezig 10:00 

Heren Kobus, Toine S Scheidsrechter Tim P 

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

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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5572 

 
Maassluis C2 - ODO C2 

 
Aanvang 

 
10:00 

Coach Nathan, Koen Vertrek 09:15 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Veld 3K40 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD 
Maassluis 

Reserves Demi B, Willem R 

Opmerking Op de fiets 

  

5465 ODO C3 - Avanti/Flexcom C3 Aanvang 12:00 

Coach Jakomijn Aanwezig 11:30 

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

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

  

7091 Weidevogels D1 - ODO D1 Aanvang 11:30 

Coach Celine Vertrek 10:20 

Heren Jordy, Noah Chauffeurs Ruth P, Nienke, 
Lotte 

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

Afwezig Simon Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 
8, 2665 HP Bleiswijk 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

7171 Maassluis D3 - ODO D2 Aanvang 09:00 

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 08:15 

Heren Brent, Sven N, Tim B Veld 1K40 

Dames Birke, Ciara, Evi R, Merel, Noor V, Pascale Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD 
Maassluis 

Afwezig Ilse K 

Opmerking Op de fiets. 

  

PUPILLEN E &  F 
 
Helaas heeft alleen de E5 hun wedstrijd verloren. De andere teams hebben allemaal gewonnen of gelijk 
gespeeld. As woensdag speelt de E1 een inhaalwedstrijd. En zaterdag kunnen de F1 en de F2 kampioen 
worden. 
 
Heel veel plezier allemaal 
 
Groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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Wedstrijdprogramma donderdag 3 oktober 

  

8579 ODO E1 - Dijkvogels E1 Aanvang 18:30 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 18:00 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Jaap V 

Dames Minke, Romae Veld 2a1K40 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 5 oktober 

  

9415 Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1 Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 09:50 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Frodo, Minke 

Dames Minke, Romae Veld 2b1K40 

 
Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

9580 ODO E2 - ALO E1 Aanvang 11:00 

Coach Marieke H Aanwezig 10:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Pepijn 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Veld 2a1K40 

  

9453 Die Haghe E4 - ODO E3 Aanvang 12:00 

Coach Cynthia, Marit Vertrek 11:00 

Heren Thijmen Chauffeurs Ilse van de K, Sofie 

Dames Emma B, Ilse van de K, Lieke, Sofie Veld 2b2K24 

 
Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage 

  

9298 Avanti/Flexcom E6 - ODO E4 Aanvang 11:00 

Coach Jenny, Liza Vertrek 10:00 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Youp, Sanne H 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Veld 3K24 

 
Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ 
Pijnacker 

  

9260 ODO E5 - ONDO (G) E6 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Aanwezig 09:30 

Heren Aron S, Ruben Scheidsrechter Lex 

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

  

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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11128 

 
ODO F1 - Meervogels/Física F1 

 
Aanvang 

 
10:00 

Coach Nikki H Aanwezig 09:30 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Nicolette 

Dames Anne, Feline, Fleur G Veld 2a1K40 

  

11108 ODO F2 - DES (D) F1 Aanvang 11:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 10:30 

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

Scheidsrechter Tjerk D 

Afwezig Benthe Veld 2a1K40 

 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

Dijkvogels E1 - ODO E1 (2-9) 

IJzersterk. Zo noemen wij jullie spel van vandaag tegen de Dijkvogels. In deze wedstrijd wisten jullie het 
onderscheppen en het Dijkvogels moeilijk maken om in de aanval in hun spel te komen heel sterk uit te 

spelen. Een enkele keer kon Dijkvogels wel een schot lossen en/of een kans creëren. Aanvallend werd er niet 
alleen via de uitbraak, maar ook met rondspelen toch ietwat onrustig gespeeld. Mooie passes werden 
afgewisseld met slechte passes. Niet dat de goals die we maakten, niet mooi waren hoor. Maar vooraf hebben 
we het er over gehad, schiet om te scoren en niet om te schieten.... We moeten echt meer scoren uit het 
aantal kansen dat we krijgen! Maar het goede gevoel overheerst dat jullie een hele wedstrijd zo sterk kunnen 
spelen. En ja, dan wordt er af en toe een foutje gemaakt....dat is het risico van ons 'spelletje'! We gaan 
dinsdag weer flink oefenen en donderdag weer een wedstrijd tegen Dijkvogels, thuis. Wij zijn benieuwd of 
jullie dezelfde inzet of zelfs nog een stapje hoger kunnen uitvoeren! (met dank aan Juliette die extra mee ging 
voor het geval dat....) Sam en Rob 

ODO E3 - ALO E2 (6-6) 

Lieve E3-ers en lezers, Vandaag mochten we weer spelen tegen ALO. Vorige week hadden we hier helaas 
net van verloren, wat eigenlijk niet nodig was. Dus we wilden vandaag wel heel graag winnen! Tijdens het 
praatje voor de wedstrijd gingen we even nadenken over wat er de vorige wedstrijd tegen ALO goed en niet zo 
goed ging en waar we op moesten letten, zoals de hele lange bal naar voren die ALO gooit als zij de bal 
hebben. Hierbij was het dus belangrijk dat we meteen naar onze eigen tegenstander gingen rennen om te 
verdedigen. We waren blij om Lieke weer in haar ODO tenue te zien. Haar vinger werd ingetaped waardoor ze 
weer mee kon spelen. We hadden afgesproken wie er de hele wedstrijd speelde en wanneer iedereen even 
wissel zou staan. Het viel ons al snel op dat ALO maar met 4 spelers waren, terwijl ze er vorige week wel 7 (!) 
hadden. Maar alsnog moesten wij zelf gaan knokken! Aan het begin van de wedstrijd waren we een beetje 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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aan het dromen, waardoor we soms net te laat bij onze 
tegenstander waren en moeite hadden om de bal snel 
over te spelen. Zo gingen we met een 0-1 achterstand de 
rust in. 1 doelpunt doorlaten is hartstikke goed! Maar we 
moesten natuurlijk zelf ook scoren. Na de rust was het 
helaas ALO die weer scoorde, maar gelukkig schudde het 
doelpunt van Lieke ons even wakker! We gingen steeds 
beter voor elkaar vrijlopen en keken ook goed wie er vrij 
liep, waardoor we de bal goed konden overspelen naar 
elkaar. Ook renden we snel achter onze tegenstanders 
aan om te verdedigen als zij de bal hadden. We moesten 
nog 10 minuutjes spelen toen een meisje van ALO 
geblesseerd raakte, waarna we besloten om 3 tegen 3 
verder te spelen. Dat was even wennen, maar dat maakte 
ons niks uit! We stonden 2-6 achter en hebben tot het 
einde doorgeknokt, wat er zelfs voor zorgde dat het voor 
ALO nog erg spannend werd omdat wij nog heel 
gevaarlijk werden en gingen scoren! Het werd 3-6.. 4-6.. 
5-6.. en 6-6!!! FUUUT! Helaas niet gewonnen, maar wel 1 
punt erbij waar we ook heel blij mee zijn!! Aankomende 
week weer lekker trainen en dan gaan we er volgende 
week tegen Die Haghe weer tegenaan! Tot volgende 
week! Liefs, een trotse coach    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190929_144130.jpg
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Fortuna/Delta Logistiek E3 - ODO E4 

Hallo allemaal, 

Vandaag moesten we weer tegen Fortuna! Vorige week was het heel 
spannend en verloren we net 7-9 en deze week wilde we heel graag 
winnen! 

We hebben voor de wedstrijd afgesproken om in de aanval (1) kleine 
stukjes te gooien en (2) goed uitstappen. In de verdediging hebben we 
geoefend met het verdedigen van de lange bal: degene die de bal gooit 
moet helemaal dichtbij verdedigd worden met 2 handen en de andere 3 
moeten gelijk meerennen! 

Joep was er niet dus we waren vandaag met Sanne, Junailee, Tjerk en 
Donna. Iedereen mocht een hele wedstrijd. 

De eerste 10 minuten gingen goed, we hadden veel kansen, maar af en 
toe was er weinig pit! Na 10 minuten stond het 2-1! 

Het werd heel spannend en we gingen er helemaal voor: 2-2, 3-2, 3-3, 3-
4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8 en op het allerlaatste 7-9! De 
ouders vonden het super spannend! 

We hebben vandaag gewonnen omdat we goed hebben gespeeld, goed hebben verdedigd en goed de 
concentratie hielden. Iedereen bleef goed meelopen met zijn tegenstander tot de laatste seconden. Daardoor 
konden hun weinig schieten en we deden veel onderscheppen:) De scheidsrechter was goed en streng, en 
legde heel veel uit! 

In de poule is het nog spannend, we kunnen nog kampioen 
worden! 

Tot volgende week, 

Sanne, Donna &Tjerk 

 

 

 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 28 14 29-09-2019 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

ODO F2 - Valto F2 (9-3) 

Net als vorige week moesten we vandaag tegen Valto F2. Vorige week hebben we 1-5 van hen gewonnen. 
Maar dat betekent niet dat we vandaag ook sowieso gingen doen. Om Valto te verslaan moesten we goed 
gaan gooien en vangen, goed uitstappen en kijken naar de goede kansen. Ondanks dat we goed ons best 
deden begonnen we met een 0-1 achterstand. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan en we scoorden al 
snel de 1-1, gevolgd door de 2-1 en de 3-1. Toen was het rust. We bedachten ons dat we zo door moesten 
gaan. En dat we nog steeds goed in de handen moesten blijven gooien. Het was namelijk nog niet gespeeld. 
In de tweede helft pakten we weer goed door. Doordat we veel kansen hadden, maakten we mooie 
doelpunten, ondanks dat er een aantal over het randje net niet er in gingen. Maar Valto maakte ook nog 2 
mooie doelpunten. Zo kwamen we uiteindelijk op de eindstand van 9-3! Hartstikke goed gespeeld meiden! 
Volgende week moeten we tegen DES F1. Dat werd vorige keer een gelijkspel van 4-4, dus dat kan nog 
spannend worden. Maar als we die wedstrijd winnen dan zijn we kampioen! :) Dus goed je best doen op de 
trainingen allemaal! Tot dinsdag, Laura & Roos 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

