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 VAN HET BESTUUR 
 

Vanuit het bestuur  
 

Herfstig 
 
De zomer was lang en warm, maar het lijkt er nu op dat de herfst toch nog bestaat. Gisteren was een 
regenachtige dag, al was het zeker niet koud en door het ontbreken van wind was het eigenlijk een prima 
korfbaldag. Zelf was ik slechts getuige van een paar wedstrijden. Via razende reporters, KNKV app, twitter 
en Antilopen site was het eenvoudig om op de hoogte te blijven van de sportieve resultaten.  
De teams die in een poule van 4 spelen (en dat zijn vrijwel alle jeugdteams van F tot B) speelden gisteren 
alweer de laatste wedstrijd voor de zaalcompetitie. Deze zaalcompetitie begint op 23 november en de 2 
weken ervoor spelen we veel oefenwedstrijden. Dat betekent dat de komende 3 weekenden het relatief 
rustig is voor de jeugd, niet toevallig tijdens de herfstvakantie. De senioren en de A-tjes spelen nog wel, dus 
kom ze aanmoedigen. Er is nog zat steun nodig!  
Door het afronden van de competitie was het ook tijd voor kampioenschappen. Het is altijd heel erg leuk om 
kampioen te worden, maar het is natuurlijk ook helemaal geen ramp om geen kampioen te worden. Het 
gaat uiteindelijk om lekker iedere week met een leuk team aan het sporten te zijn, en het is prettig als het 
steeds een beetje beter gaat en er potjes gewonnen worden, maar in een poule van 4 kan er maar 1 
kampioen worden, de andere ploegen tellen niet minder. Dat gezegd hebbende zijn we natuurlijk wel trots 
op de kampioenen: F2, F1, E4, E1 en B1. Elders in dit clubblad zijn er vast ronkende verslagen van de 
kampioenen en de andere teams te lezen. Ik zag Facebook ook al losgaan gisteren. Mooi. 
Bij de senioren staan de ODO teams zeker niet bovenaan. De meeste aandacht gaat dan altijd logischerwijs 
naar ODO 1. Ons vlaggenschip heeft het lastig punten te halen en staat na 6 wedstrijden samen met 
IJsselvogels onderaan met 2 puntjes. De wedstrijd van komende zaterdag tegen de ploeg uit Moordrecht is 
dan ook cruciaal dus komt dat zien en moedig ODO 1 aan. Het eerste speelt leuk korfbal, al begreep ik van 
een van de oude mannen van ODO 1 dat gisteren de eerste helft wel ondermaats was in de burenruzie 
tegen Twist uit Vlaardingen. Maar nogmaals leuk korfbal en de resultaten gaan zeker komen, en dat kunnen 
we versnellen door ze naar de overwinningen te schreeuwen. Veel wedstrijden gingen nipt verloren, dus 
een klein extra zetje zal voldoende zijn. De E-tjes zijn trouwens team van de week en zoals hierboven te 
lezen weten die wat winnen is. 
 
Op maandag 28 oktober is de jaarlijkse ledenvergadering van ODO. Jaap vertelde hier al spannende 
dingen over vorige week, zoals zijn aangekondige afscheid als voorzitter. Met de nadruk op “als voorzitter” 
want Jaap kunnen en willen we natuurlijk niet missen bij ODO. Dit stukje is niet een vooruitgeschoven 
bedank-speech, maar ik wil mijn airtime wel gebruiken om namens ik denk de hele vereniging Jaap alvast te 
bedanken om de vereniging in niet altijd makkelijke jaren te leiden. Als zijn voorganger heb ik denk ik recht 
van spreken, voorzitter is niet alleen heel erg leuk werk, het kan zo nu en dan ook belastend zijn. Soms 
gebeuren er dingen die niet te voorspellen zijn en dan moet je er staan. En Jaap stond er elke keer. 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Op 23 november begint de zaalcompetitie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Bij de jeugd zullen we met 
2 extra teams gaan starten.  Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, we staan er als ODO bij de jeugd 
in Maasland op het moment heel goed op. Aandacht zullen we ook hebben voor zaalwacht, dat gaan we 
ook dit jaar proberen in te vullen door voor een deel van de zaterdagen een beroep op ouders van de teams 
te doen die op dat moment spelen. Zaalwacht is niet alleen een verplichting het is ook belangrijk dat we als 
gastheer zorgen dat het in de sporthal de Hofstede veilig, soepel en prettig loopt. 
 
Tenslotte, zeg maar last but not least. Op 26 oktober speelt ODO 1 tegen Tilburg op ons eigen complex. Na 
de wedstrijd zal er een heerlijke maaltijd georganiseerd worden. Dus na mijn oproep hierboven is iedereen 
sowieso al bij de wedstrijd, dus wat is er dan makkelijker om met je broertjes, zusjes, vaders, moeders, 
kinderen, opa’s en oma’s ook lekker bij ODO te blijven eten. Er viel gisteren en vandaag zoveel regen dat 
het op 26 oktober vrijwel zeker zonnig en minimaal 15 graden is. En zoniet dan kruipen we als vereniging 
maar wat dichter bij elkaar. Een goede week gewenst. 
 
Erik Passchier 
  

JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag ! 
 

14 oktober Joa Martin 

15 oktober Lynn Hanemaaijer 

17 oktober Nina Verboon 

18 oktober Sem den Boer 

 
Luuk den Boer 

26 oktober Aimee Doesborgh 

27 oktober Lieke van Roon 

28 oktober Wouter Goedendorp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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ALGEMEEN 
Team van de Week : de E-jes! 

 
Aanstaande zaterdag 19 oktober speelt ODO 1 thuis tegen Ijsselvogels. ODO heeft de punten hard nodig 

en wil dus heeel graag winnen, maar heeft hierbij de hulp en aanmoediging van alle supporters én het 
Team van de Week weer hard nodig. De kinderen die ODO 1 op 19 oktober zo hard mogelijk mogen 

aanmoedigen zijn alle kinderen van de E-tjes! 
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! 
 

De Pupil van de week is:  
MINKE VAN DER VAART uit de E1!  

 
Jij zal komende zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet worden. Jou 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 E-tjes dit onderling willen oppakken. 
 

Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt! 
 
 
 

 
 
 
Let op: vanaf deze week staan er oranje prullenbakken in en bij de kantine voor (alleen) PMD afval (o.a. 
plastic flesjes en verpakkingen). De gewone prullenbakken blijven voor het restafval. 
 
Dank je! 
 
Met vriendelijke groeten,   
Barbara Hanemaaijer - van Nierop 
 
 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Bardienst 
 
Let op: er zijn een aantal wijzigingen! 
De onderstreepte personen halen de kas bij de familie Poot. 
Op trainingsavonden de kas en sleutels weg brengen naar fam. Poot. 
Op zaterdag kas en sleutels naar fam. de Winter. 
Als je geen bardienst kan doen graag zelf iemand anders regelen of ruilen. 
 
Voor alle overige vragen kan je me appen/smsen/bellen op 06-36157924 of mailen naar  
bardienst@odomaasland.nl 
 
Groeten, Trudy 
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 42    

donderdag 17 
oktober 

20:00 - 22:00 Margreet Poot  

zaterdag 19 
oktober 

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

 

 15:00 - 17:30  ! Celine Doelman ! , Joris de Bruijn, 
Nora Bolderheij, Silvia van Nierop 

Celine na wedstrijd 

 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 Wendy de Bruijn, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-17&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-17&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2909
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-19&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-19&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2902
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2903
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2907
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-26&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-26&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2904
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2905
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2906
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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UITSLAGEN 
ODO 5 - Kinderdijk 3 14-20 

Twist 1 - ODO 1 23-16 

Twist 2 - ODO 2 15-11 

ODO 3 - ONDO (G) 3 15-15 

ODO 4 - Meervogels/Física 4 4-14 

Albatros 5 - ODO 5 16-17 

Refleks A2 - ODO A1 16-12 

ODO A3 - Meervogels/Física 
A3 

2-11 

Sporting Delta B2 - ODO B1 9-11 

Valto C2 - ODO C1 6-2 

ODO C2 - Nexus C1 3-5 

KVS/Maritiem C2 - ODO C3 5-5 

ODO D1 - Fortuna/Delta 
Logistiek D3 

5-0 

ODO D2 - Nexus D1 3-1 

ODO E1 - ONDO (G) E1 12-10 

Achilles (Hg) E1 - ODO E2 11-3 

ODO E3 - Avanti/Flexcom E2 3-13 

ODO E4 - ONDO (G) E5 4-1 

Avanti/Flexcom E4 - ODO E5 8-0 

Achilles (Hg) F2 - ODO F1 5-27 

Fortuna/Delta Logistiek F3 - 
ODO F2 

5-11 
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Let op: vanaf deze week staan er oranje prullenbakken in en bij de kantine voor (alleen) PMD afval (o.a. 
plastic flesjes en verpakkingen). De gewone prullenbakken blijven voor het restafval. 
 
Dank je! 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
  

Doordeweekse wedstrijden 
Deze week 2 doordeweekse wedstrijden en wel voor ODO 3 en 4. De invulling zal heel krap worden, ik 
hoop op jullie medewerking weer deze week. 
Zaterdag speelt 1 en 2 weer thuis (en ook A1, A2 en 5) dus kom allemaal gezellig naar de Baanderheer. We 
hopen op beter weer en betere resultaten dan afgelopen zaterdag  
 
Groeten, Helen (06-24912423)  
senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma donderdag 17 oktober 

  

2643 Refleks 4 - ODO 3 Aanvang 20:30 

Heren Bram V, Simon, Tim P Vertrek 19:20 

Dames Janny, Laura Z, Marije, Marjanneke Chauffeurs Jannes, Thijs R, Annet van der S 

Reserves Olaf Veld 1K40 

Afwezig 
Jannes, Mark Z, Jaap V, Thijs R, Annet van 
der S 

Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk 

  

5211 ODO 4 - ALO 4 Aanvang 20:30 

Coach Bram V Aanwezig 19:45 

Heren Bart V, Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Veld 1K40 

Dames Daniëlle, Eline , Maud R, Vera 

Reserves Pien M 

Afwezig Celine, Jaline, Bart M 

  

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 19 oktober 

  

1246 ODO 1 - IJsselvogels 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 

  

4364 ODO 2 - IJsselvogels 2 Aanvang 14:30 

Coach Lennart L Aanwezig 13:30 

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

Dames Daphne W, Iris G, Isa , Kim B 

Reserves Liza, Sam Z 

Afwezig Martijn V, Ilse A, Noor B 

  

2646 Dijkvogels 4 - ODO 4 Aanvang 14:00 

Coach Bram V Vertrek 13:05 

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

Chauffeurs Wouter L, Koen, Bart M 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Jaline, Maud R, Vera Veld 1K40 

 
Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

3721 ODO 5 - Nieuwerkerk 4 Aanvang 16:00 

Heren Bram V, Jarno, Simon, Teko Aanwezig 15:00 

Dames Barbara H, Marlize, Pien M Scheidsrechter Wouter L 

Reserves Helen, Koen Veld 2a1K40 

Afwezig Hans, Olaf, Thom 

  

6775 ODO A1 - Dijkvogels A1 Aanvang 13:00 

Coach Michiel V Aanwezig 12:00 

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

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

Reserves Cas, Fenne, Marit 

  
 
 

http://www.ntk.nl
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12128 ODO A2 - Reeuwijk A2 Aanvang 14:30 

Coach Jacco Aanwezig 13:30 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M, Tjerk D Scheidsrechter Janny 

Dames Laura P, Nicolette, Roos H Veld 2a1K40 

Reserves Anouk H, Iris P 

Afwezig Brigit 

  

12101 ONDO (G) A3 - ODO A3 Aanvang 13:15 

Coach Daniëlle Vertrek 12:25 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Chauffeurs Gijs, Milou P, Nina S 

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

Veld 2cK40 

 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

 
 

Wedstrijdverslagen  
 

Twist 1 - ODO 1 (23-16) 

Beste lezer, Over deze wedstrijd kunnen we veel zeggen, maar laten we er vooral niet teveel woorden aan 

besteden. Helaas waren� het treurige weersomstandigheden bij een belangrijke pot voor ODO 1. Tot nu 
toe valt het namelijk niet mee om punten te bemachtigen in deze 2e-klasse poule waarbij Weidevogels de 
ranglijst aanvoert. Bij aanvang van de dichtstbijzijnde uitwedstrijd, was ODO stralender dan het weer. Deels 
verblijd door de vele ODO-supporters die onder de paraplu's dicht op elkaar aan de zijlijn stonden en deels 
door een positieve honger om punten mee naar Maasland te nemen. De eerste vijf minuten liepen gelijk op, 
waarbij er een snelle 2-2 op het scorebord stond. Dit gelijkspel was het laatste wat ODO in te brengen had 
tegen Twist. Door scherpte en hoog reboundvermogen van Twist en een afwezige scherpte in afronding bij 
ODO, werd het rustsignaal met een stand van 12-5 ingeleid. De tweede helft heeft ODO laten zien dat ze 
veerkrachtig zijn, waardoor we uiteindelijk een mooi gelijkspel in de tweede helft bij elkaar hebben weten te 
spelen. Balen dat bij korfbal niet beide helften punten op kunnen leveren. Als team mogen we tevreden 
terugkijken op de tweede helft. De wil om te blijven vechten was namelijk aanwezig. Laten we niet naar de 
eindstand van 23-16 kijken, maar laten we vooral de strijdende modes meenemen naar de eerste (en 
tweede) helft van komende zaterdag. Want komende zaterdag staan er belangrijke punten tegen 
IJselvogels op het menu. Hopelijk zien we ook jou aan de zijlijn. We kunnen alle support gebruiken. Tot dan! 
- Jesse   
 
 

https://www.odomaasland.nl/event/odo-ijsselvogels-es-team-van-de-week/
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/


 Praatpaal jaargang 28 10 14-10-2019 

 

 
 

 
 

 

 
Let op: vanaf deze week staan er oranje prullenbakken in en bij de kantine voor (alleen) PMD afval (o.a. 
plastic flesjes en verpakkingen). De gewone prullenbakken blijven voor het restafval. 
 
Dank je! 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
De veldcompetitie zit erop, B1 heeft  netjes gewonnen van Wion.  Hierdoor hebben jullie het veldseizoen 
afgesloten met het kampioenschap!! De medailles, bloemen en taart zijn dik verdiend. De C1 en C2 hebben 
helaas verloren. C3 speelde gelijk. D1 en D2 wonnen hun wedstrijd!! 

De komende week is er een aantal oefenwedstrijden. Verder trainen we nog buiten door. Het kan zijn dat er 
in de herfstvakantie trainingen niet doorgaan, maar hierover wordt je geïnformeerd door je trainer. Voor nu 
alvast een fijne vakantie en ik zie jullie weer in de zaal. 

 
Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
Groet 
Margreet Poot 
 

Wedstrijdprogramma donderdag 17 oktober 
 

ODO0000 Maassluis B1 - ODO B1 Aanvang 19:30  

Coach Frits Van M Vertrek 18:20 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Veld  

Dames Anouk H, Britt, Fenne, Iris P, 
Marit 

Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 19 oktober  
    

ODO0000 ODO C1 - ODO C3 Aanvang 10:00  

Coach Diana E, Isa  Aanwezig 09:30 

Heren Kobus Veld  

Dames Aimee, Bente, Dieke, Iris de B, Madeleine, Nina V 

Reserves Diana T, Joa 

Afwezig Abigail, Toine S 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 26 oktober 
  

ODO0000 ODO B1 - Maassluis  Aanvang 10:00  

Coach Frits Van M Aanwezig 09:00 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Scheidsrechter Twan M 

Dames Anouk H, Britt, Fenne, Iris P, 
Marit 

Veld  

Reserves Kobus, Toine S 

 
 
 

Wedstrijdverslagen  
 

ODO D1 - Fortuna D3 (5-0) 

Wat een geweldige wedstrijd hebben we gisteren gespeeld! De teams waar we deze poule tegen spelen, 
ontlopen elkaar niet zoveel. Waar we begonnen met 3 verliespartijen, hebben we in de returns al laten zien 
beter te zijn geworden. Gisteren tegen Fortuna was dat helemaal duidelijk. Uit speelden we een leuke 
wedstrijd, maar ging Fortuna nog wat slimmer om met de kansen en verloren we 6-4. Gisteren was daar 
vanaf begin van af niets te zien. In onze verdediging zaten we er van begin tot einde 1e helft boven op. "De 
aanval begint in de verdediging" of "aanvallen is de beste verdediging" wordt wel eens gezegd en dat 
hebben wij laten zien zeg! Fortuna kwam niet aan aanvallen toe doordat wij zo balgericht aan het 

verdedigen waren. Heel tof! In onze aanval kregen we voldoende tijd �n ook kansen om te scoren, maar 
waren we nog te slordig. Met rust was het dus 'slechts' 1-0 door mooie aanval over 4 personen en doelpunt 
van Dominique, waar het misschien al 5-0 had kunnen (moeten) staan. De tweede helft kwam Fortuna iets 
meer aan aanvallen toe, maar kwamen wij al wel snel op 3-0 door 2 snelle doelpunten van Lynn! De 2-0 
was een mooie onderschepping van invalster Birke die meteen Lynn een mooie doorloop aangaf. Heel gaaf 
om te zien dat Noor en Birke ook prima mee konden draaien en dat het dus goed is dat we tweemaal per 
week met D2 en D1 samen trainen. De doelpunten gaven ODO nog extra vertrouwen en via mooie 
doelpunten van Tess en Naomi werd de eindstand op 5-0 gezet. Heel bijzonder daarbij is dat we de hele 
wedstrijd zo goed hebben verdedigd dat we geen enkel tegendoelpunt hebben gekregen! Echt heel knap, 
want daar begint het mee. Wat vooral ook het verschil was met de eerste paar wedstrijden dat we steeds 
makkelijker en beter de bal kunnen laten gaan. Niet veel (helaas nog wel enkele) slappe boogballen worden 
er nog gegooid en steeds betere techniek van uitstappen langs je tegenstander en met buitenste hand 
gooien. Zelfs werd er al een enkele diagonale bal gegooid, bijvoorbeeld door Noah waar ook het laatste 

doelpunt uit voort kwam. Wat natuurlijk ook hielp gisteren, dat er zoveel ouders� en grootouders langs de 
lijn stonden! Voor de kinderen een leuke extra stimulans. Na de wedstrijd was het nog extra feest en mocht 
Lynn alvast trakteren voor haar verjaardag. Nu is de veldcompetitie ten einde, trainen we nog wel even door 
buiten, maar gaan we binnenkort de zaal weer in voor een nieuw seizoen. Er zijn al 2 oefenwedstrijden 
gepland, dus dat is fijn. We moeten er helaas nog wel even 3 weken op wachten door een wat ongelukkige 
planning van de bond. In tussentijd trainen we lekker door en zorgen we dat we er aan begin van het 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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zaalseizoen nog beter voor staan!   Tot ziens op de trainingen deze week. Groeten van een trotse coach! 

Hou het zo vol jongens en meiden. 

 

 
 
 
Let op: vanaf deze week staan er oranje prullenbakken in en bij de kantine voor (alleen) PMD afval (o.a. 
plastic flesjes en verpakkingen). De gewone prullenbakken blijven voor het restafval. 
 
Dank je! 
 

PUPILLEN E &  F 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
Het eerste deel van de veldcompetitie zit er voor jullie op. Op 9 en 16 november worden er 
oefenwedstrijden gespeeld in de zaal. En vanaf 23 november zal de competitie weer starten. 
Deze week wordt er nog getraind op het veld en na de herfstvakantie gaan jullie de zaal in.  
Gisteren werden de E4 en de F2 nog kampioen. Terwijl de E1 al kampioen was maar nog de medailles en 
taart kregen. 
 
Alvast een hele fijne vakantie ! 
 
Groetjes, 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Team van de Week : de E-jes! 
 
Aanstaande zaterdag 19 oktober speelt ODO 1 thuis tegen Ijsselvogels. ODO heeft de punten hard nodig 
en wil dus heeel graag winnen, maar heeft hierbij de hulp en aanmoediging van alle supporters én het 
Team van de Week weer hard nodig. De kinderen die ODO 1 op 19 oktober zo hard mogelijk mogen 
aanmoedigen zijn alle kinderen van de E-tjes! 
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! 
 
De Pupil van de week is:  
MINKE VAN DER VAART uit de E1!  
 
Jij zal komende zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet worden. Jou trainer is 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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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 E-tjes dit onderling willen oppakken. 
 
Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt! 
 
 

Wedstrijdverslagen  
 

ODO E1 - ONDO (G) E1 (12-10) 

Na de spannende wedstrijd afgelopen week tegen Fortuna waren jullie al kampioen en niet meer te 
achterhalen. In de koppies is het dan lastig om je op te laden voor een laatste wedstrijd. En dan kan je als 
coach raten als Brugmans maar je weet eigenlijk al dat het opladen niet gaat gebeuren. De spanning is er 
vanaf, zeggen ze dan. Het doel bereikt. Enzovoorts. Ook daar kan je weer van leren. Toch doelen stellen, 
de spanning proberen terug te krijgen? 12 uit 6 was de uitdaging. Al snel bleek dat in die eerste 10 minuten 
van ODO zijde te slap werd gespeeld, Geen bezieling, toch zenuwen, net een stapje te weinig of tekort. En 
zoals vooraf was besproken, ONDO is gewoon een goede ploeg he, zoals elk team uit de poule. Als je zelf 
niet top bent dan wordt het lastig, heel lastig. ONDO was feller en gretiger. Maar met elke volgende 10 

minuten wisten jullie wel steeds beter te gaan spelen en je meer te wapenen tegen het spel van ONDO.� 
Het scoreverloop was er ook naar, via 0-1, 1-3, 3-5, 5-5 liepen we achter de feiten aan tot zeker 7-7...met 
nu Romae in een hoofdrol, niet alleen als de stofzuiger die onvermoeibaar door ging, maar ook scorend 
hielp zij ODO in de race. ODO bleef een beetje tegen zich zelf spelen en ONDO had iets meer verschil in 
kwaliteit onderling, wat tot uitdrukking kwam in de wissels. Via 9-9, 10-9 en 10-10 werd de druk opgevoerd. 
Ook Minke bleef onvermoeibaar proberen de ruimtes te zoeken. Een onmogelijk ver afstandsschat van 
Duncan werd mogelijk gemaakt en ging er strak in. En in de dying seconds frommelde Frodo er nog eentje 
in, 12-10. Doel gehaald, 12 uit 6. Het was geen goede wedstrijd, waar we niet alleen tegen ONDO speelden 
maar ook tegen ons zelf. Als de basis niet goed uitgevoerd wordt, krijgen we het tegen elke tegenstander 
lastig. Maar ja, als je zelfs lelijke wedstrijden weet te winnen, dan belooft dit nog wat voor de 
toekomst.....We zijn ongelofelijk trots op jullie dat je dit er uit gesleept hebt in deze competitie! De medailles 
omgehangen, en het bloemetje in de hand...Met iets minder feestgevoel werd de speciaal bestelde 
chocolade taart binnen een mum van tijd naar binnen gegooid. Sam en Rob! 

ODO E3 - Avanti/Flexcom E2 (3-13) 

We speelden de laatste wedstrijd op het veld tegen Avanti E2 (de koploper). In het begin ging de wedstrijd 
niet zo goed. We waren er met verdedigen niet snel genoeg bij. Avanti scoorden alles wat ze schoten. In de 
rust stond het 0-5. We hadden afgesproken in de rust om harder te lopen. Dat ging beter. In de tweede helft 
heeft Emma een mooie doorloopbal gescoord die Thijmen heeft aangegeven en een afstandschot. Lieke 

scoorde ook nog ��n keer. Ilse heeft deze wedstrijd heel goed verdedigd en Sofie gooide goede strakke 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ballen. Helaas alles verloren, in de zaal gaan we proberen meer te winnen! We vinden het leuk als iedereen 
uit de E3 pannenkoeken komt eten in de herfstvakantie. Kom je vrijdag 25 oktober om 12.30 naar mijn huis, 
dan gaan we daarna naar ODO. Emma mag de volgende keer het stukje schrijven.   Groeten Thijmen en 
Barbara 
 

ODO E4 - ONDO (G) E5 

Hallo allemaal! 

Vandaag hadden we onze kampioenswedstrijd! Super spannend!  

In de poule was het heel spannend met 3 ploegen op 6 punten, dus we moesten winnen om kampioen te 
worden! Tjerk was een weekend naar de Efteling, maar gelukkig wilde Sophie bij ons invallen. 

Van tevoren hadden we afgesproken dat we goed met onze tegenstander gingen meelopen en in de aanval 
goed gingen samenspelen. 

De eerste 10 minuten gingen goed, maar we scoorde niet! Het was pech, de bal wilde er niet in! Na 10 
minuten was het 0-0. 

Daarna ging het beter Donna scoorde 1-0 en Sanne scoorde 2-0! We vonden het super spannend. Iedereen 
verdedigde goed dichtbij waardoor ONDO weinig kon schieten. Wij keken goed naar wie het best vrij stond 
en gooide goed in elkaars handen! 

We scoorde 3-0 en kregen nog een strafworp die er ook in ging: 4-0!  

De laatste 10 minuten moesten we nog volhouden met zijn allen! ONDO scoorde nog 1 doelpunt en toen 
floot de scheidsrechter af: 4-1!! KAMPIOENEN!  

Vandaag was ook nog de dag van de scheidsrechter en we hadden lekker een chocoladereep voor haar en 
gingen ook nog op de foto:) 

Toen gingen we een hele mooie taart eten! En Joep at zijn eigen hoofd op:)  

In de zaal willen we weer kampioen worden? 

Groetjes Sanne&Donna 

 

 

http://www.kpmaasland.nl/
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Achilles (Hg) F2 - ODO F1 (5-27) 

Het was de laatste wedstrijd van dit veldseizoen. We hadden vorige week al gevierd dat we kampioen 
werden, deze wedstrijd mochten we laten zien dat dat terecht was. Het regende veel vandaag en de ouders 
stonden bijna de hele wedstrijd met een uitgeklapte paraplu langs de kant. Voor de spelers (en de coach?) 
maakte dit niet uit. De F1 ging fel van start. Door 2 doelpunten van Feline en 3 van Mees was de stand al 
snel 1-5. We speelden goed over, liepen goed vrij en we verdedigden zo goed dat overgooien heel moeilijk 
was voor Achilles. Vlak voor de rust maakte ook Fleur een mooi doelpunt. In de volgende aanval kreeg 
Fleur zelfs een strafworp mee. Feline maakte deze mooi af. Met een 1-7 stand gingen we naar de eerste 
korte rust. In het 2e kwart was Anne in het veld gekomen. Na een tegendoelpunt scoorde zij 5x op rij. De 
tussenstand was opgelopen tot 2-12. Het dertiende punt was voor Bas. Alweer had Het hele team 
gescoord. Door Anne was de ruststand 3-14. De tweede helft gingen weer verder waar we gebleven waren. 
We liepen goed vrij als we de bal hadden en we verdedigden heel geconcentreerd. Door doelpunten van 
Anne en Feline was de stand na 3 kwarten 4-19. In de laatste 10 minuten gingen we ook doorloopballen 
nemen. Feline was ook op het laatst nog zuiver en was de eindstand 5-27. Het was een mooie wedstrijd om 
te zien en ook leuk om te zien hoe een team dat aan het begin van het seizoen nog aan elkaar moest 
wennen zo gegroeid is. Alle kinderen zijn in dit seizoen echt zichtbaar beter geworden. Wij kijken uit naar 
het zaalseizoen, al was het maar omdat we dan droog langs de lijn kunnen staan. Groeten, Mees en Rob 

Fortuna/Delta Logistiek F3 - ODO F2 (5-11) 

Deze zaterdag moest het dan echt gebeuren, winnen voor het kampioenschap. Dat was best even 
spannend, maar we hadden er al het vertrouwen in. We gingen ervoor zorgen dat we goede kansen onder 
de korf uitzochten, dus van dichtbij schieten. Goed overgooien, dus in de handen en uitstappen als je de bal 

gooit.� En in de verdediging goed bij je tegenstander blijven. Doordat dit zo goed ging scoorden we achter 
mekaar door. Zo stond het na 10 minuten al 1-7 voor ons. Wat een prestatie. In de volgende 10 minuten 
ging het wat moeizamer, we lieten wat meer ballen door, en zelf scoorden we wat minder. Maar de Fortuna 
had tuurlijk ook een superspeler dus dat is wel begrijpelijk. Zo stond het in de rust 3-8. In de rust konden we 
weer eventjes bijkomen zodat we er daarna weer tegenaan konden. We gingen steeds feller reageren op de 

bal, waardoor we weer kansen konden cre�ren. Het ging hartstikke goed, zo kwamen we op een eindstand 

van maar liefst� � 5-11! Wat een prachtige wedstrijd. Voor jullie allemaal je eerste kampioenschap! Ik ben 
onwijs trots op jullie! Groetjes, Laura 

 

 

 
 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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KANGOEROEKLUP 
Van de wedstrijdsecretaris 
 
Afgelopen zaterdag was al weer de laatste keer trainen buiten. 
In november gaan we weer in de zaal trainen. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 
Let op: vanaf deze week staan er oranje prullenbakken in en bij de kantine voor (alleen) PMD afval (o.a. 
plastic flesjes en verpakkingen). De gewone prullenbakken blijven voor het restafval. 
 
Dank je! 
 
Met vriendelijke groeten,   
Barbara Hanemaaijer - van Nierop 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
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