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VAN HET BESTUUR 
 
Geen bijdrage deze week. 
 
 
  

JARIGEN 
 
 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een prettige verjaardag toe. 
 
28 oktober Wouter Goedendorp   30 oktober Iris Bijloo 
 
29 oktober Bram van Vliet   3 november Pepijn v.d. Hout 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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ALGEMEEN 
 
 
 

  ODO daghap    

 
 
 
 

 
Afgelopen zaterdag stond stamppot op het menu als gezonde variatie op de meer sexy maaltijden kip döner 
en kibbeling..  
 
Helaas bleek dit iets te gezond voor vooral de selectie/jeugd die het massaal liet afweten. Jammer! Als jullie 
ideeën hebben voor een lekkere maaltijd, schroom niet om het ons te laten weten! 
 
Daarom een relatief klein clubje die, in een soort van huiskamer sfeer  uiteindelijk wel genoot van een 
heerlijke boerenkool of hutspot met worst. 
 
De maaltijdcommissie gaat even op reces en zal in de 2e helft van het veld weer de pollepel oppakken. 
 
Groetjes, Thom van Waardenburg, Sanneke Gorissen, Margot de Winter en Rob van der Hak 
 
 

UITSLAGEN 
 
 
ODO 1  - Tilburg 1 afg. 
ODO 2  - Tilburg 2 10-11 
Valto 3  - ODO 3  16-8 
DES (D) 5  - ODO 4  17-6 
Olympia (S) 3 - ODO 5   8-5 
ODO A1  - Valto A2 12-8 
ODO B1  - Maassluis  9-14 
 

 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Beste ODO’ers, 

Start zaalseizoen 
 
Dinsdag 29 oktober 2019 start het nieuwe zaalseizoen. Met de regen, wind en donkere dagen wel weer zo 
fijn. In dit bericht vinden jullie het trainingsschema dit zaalseizoen 2019/2020. Een grotere uitdaging dan de 
afgelopen seizoenen. 
 
Toekomstmuziek 
 
In dit stuk wil ik toch een klein voorschot nemen op de toekomst. In de categorie A tot en met D kende ODO 
acht jeugdteams de afgelopen seizoenen. Dit seizoen kennen deze leeftijdscategorieën negen teams. Een 
positieve ontwikkeling dat er een jeugdteam meer is, maar dit veroorzaakt wel een ”zaalhuurprobleem”. Een 
probleem waar ODO zich nog zeer gelukkig mag prijzen met twee zalen in het dorp en goed contact met 
beide verhuurders. Bij omliggende verenigingen in het Westland zijn deze problemen aanzienlijk groter. Vier 
trainingsavonden, reizen naar omliggende dorpen voor een zaal of ‘s middags half vier beginnen met 
trainingen, zijn daar de regel in plaats van de uitzondering. Met dank alle trainers, maar in het bijzonder de 
C-categorie, kunnen alle ODO-teams trainen op ‘slechts’ twee trainingsavonden en op (zeer) schappelijke 
tijden. Er is echter wel een ‘maar’ in dit verhaal. De cultuur bij ODO van ”twee avonden kwijt aan ODO” en 
”niet voor 18:45 uur starten en uiterlijk stoppen om 22:00 uur” lijkt – zo niet, is – het laatste seizoen in te zijn 
gegaan. Simpelweg omdat de groei van meer teams een tekort aan ruimte creëert. ‘Vroeger’ trainden ‘men’ 
gewoon tot 23:30 uur door of ‘men’ trainden in De Veiling. De vraag is of dat anno 2019/2020/2021 
wederom de oplossing is. Wel is het een feit dat de ingebakken cultuur bij ODO onhoudbaar is in de 
toekomst. 
 
Opletten! 
 
De zaalperiode betekent ook dat we als ODO weer te gast zijn. De contacten met de verhuurders zijn goed 
en we ervaren De Hofstede en Lentiz als thuis. Toch zijn en blijven we ‘gast’. Daarom vragen we één ander 
graag jullie aandacht te vragen voor de volgende punten: 
– Ruim de kleedkamer en opbergruimte netjes op! Neem je eigen spullen mee, gooi rotzooi in de vuilnisbak 
en spreek elkaar daar ook op aan. 
– Neem je persoonlijke spullen mee de zaal in! Kleedkamers zijn vaak onbemand en diefstal kan op de loer 
liggen, ook in Maasland. Laat niet noodzakelijke en dure spullen thuis, zoals telefoons, pinpas/geld of 
sieraden. 
– Schroom niet om je trainer, Bestuur/TC of zaalverhuurder aan te spreken bij eventuele verdachte 
situaties. 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Dinsdagavond Zaal 2019/2020 

 
 
Donderdagavond Zaal 2019/2020 

 
 
* Roulatieschema A1, A2, A3 en B1 Dinsdagavond 

 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Dinsdagavond-Zaal.png
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Donderdagavond-Zaal.png
https://www.odomaasland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Roulatieschema-A1A2A3B1.png
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Vragen? Opmerkingen? 
Bij vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met Bart de Vos van de Technische Commissie. 
Uiteraard wens ik iedereen een sportief, leuk en mooi zaalseizoen toe. 
  

Met vriendelijke groet, 
Namens de Technische Commissie, 

Bart de Vos 
TC – ‘Trainingen’ 
E: tc@odomaasland.nl 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Zure zaterdag 
 
De laatste zaterdag op het veld in 2019 was helaas niet wat we er van tevoren bij hadden voorgesteld. Het 
weer werkte wel mee, maar een aantal andere factoren niet echt. ODO 2 verloor na een sterke pot met 1 
(zuur) doelpunt verschil van Tilburg 2. De wedstrijd van ODO 1 kon niet doorgaan, omdat de tegenstander 
onderweg naar Maasland betrokken was geraakt bij een kettingbotsing. Hopelijk gaat het, naar 
omstandigheden, goed met de Tilburg spelers. 
De overige senioren verloren helaas ook hun laatste competitiewedstrijd voor de zaal. ODO A1 
daarentegen wist de stijgende lijn die zij de afgelopen periode lieten zien door te zetten en wonnen hun 
wedstrijd! Hopelijk smaakte de hutspot niet zuur en is daar nog van genoten. 
 
ODO 1 en  A1 zullen deze week deelnemen aan de Haagse Korfbaldagen, hieronder het programma en de 
opstellingen voor ODO. Veel succes allemaal! 
Meer info over de Haagse Korfbaldagen: https://denhaag.com/nl/event/36499/de-haagse-korfbaldagen 
 
Zaterdag 2 november zijn alle overige teams vrij, wel gaan we deze week weer in de zaal trainen.  
Het trainingsschema vind je hier: https://www.odomaasland.nl/2019/10/22/trainingsschema-zaal-2019-2020/ 
 
Tot in de zaal allemaal weer, 
 
 Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 

mailto:tc@odomaasland.nl
https://denhaag.com/nl/event/36499/de-haagse-korfbaldagen
https://www.odomaasland.nl/2019/10/22/trainingsschema-zaal-2019-2020/
mailto:senioren@odomaasland.nl
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Wedstrijdprogramma donderdag 31 oktober 

  

HC cup  Dijkvogels 1 - ODO 1 Aanvang 20:45 

Coach Leon Vertrek 19:15 

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

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G sportcampus den haag 

Opmerking 
Reserves iom Leon  
Sportcampus Zuiderpark Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22  
(houd voor navigatie nr.69 aan!) 2533 SR Den Haag 

Let op: reserveshirts nodig 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 2 november 

  

HKD ONDO (G) 1 - ODO 1 Aanvang 13:45 

Coach Leon Vertrek 12:10 

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

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G 
 

 

 
Reserves iom Leon  
 
Sportcampus Zuiderpark Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22  
(houd voor navigatie nr.69 aan!) 2533 SR Den Haag 

  

HKD  KZ Danaïden A1 - ODO A1 Aanvang 13:00 

Coach Michiel Vertrek 11:25 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs 
Liza, Joris, Jelle (brengen) 
Sam B, Gysa, Twan (ophalen) 

Dames Gysa, Liza, Sam Z 
 

Reserves Cas, Jordi, Brigit, Fenne, Marit 

 

 
Sportcampus Zuiderpark Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22  
(houd voor navigatie nr.69 aan!) 2533 SR Den Haag 
 

HKD  Phoenix A1 - ODO A1 Aanvang 14:10 

HKD  Weidevogels A1 - ODO A1 Aanvang 15:20 

  

 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Wedstrijdprogramma dinsdag 5 november 

  

HKD Achilles - ODO 1 Aanvang 20:45 

Coach Leon Vertrek 19:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V Chauffeurs Joyce G, Rick, Cynthia 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G 
 

 

 
Reserves iom Leon  
 
Sportcampus Zuiderpark Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22  
(houd voor navigatie nr.69 aan!) 2533 SR Den Haag 

  

Wedstrijdprogramma donderdag 7 november 

  

 
Dijkvogels 2 - ODO 2 Aanvang 20:15 

Coach Lennart L Vertrek 18:50 

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

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

 
Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ODO Oliebollen toernooi op Vrijdag 27 December 2019! 

Save the date!  

Op Vrijdag 27 December organiseert ODO weer het jaarlijkse oliebollentoernooi! Om de rijke Kerstdis er 

direct weer een beetje af te lopen...... Ook dit jaar zullen we weer vroeg beginnen (rond 17.00 uur), eten we 

een hapje en kun je ook later komen (en eventueel mee eten) of later beginnen met spelen....Voor elck wat 

wils.... 

Voor alle spelende leden Senioren t/m B aspiranten, ouders, ex-leden...... 

We dagen je uit om alvast een team te vormen. Meer nieuws volgt binnenkort!! 

Rob van der Hak 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

http://www.ntk.nl
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Pupillen EF, extra teams met ingang van de zaal. Wie helpt met training geven? 
 
Zeer blij is ODO met de groei in de jeugdafdeling! Zoals eerder vermeld gaan we in de zaal met een extra E 
team (ODO E6) en F team (ODO F3) de competitie in! 
 
Momenteel hebben we maar liefst een groep van 28 E pupillen! Om op een goede en verantwoorde 
manier training te blijven geven, is ODO momenteel op zoek naar extra trainers en ook een coach:  
 
Voor de E pupillen hebben we momenteel een paar ervaren (ex-) korfballende ouders bereid gevonden om 
op roulatiebasis 1x in de week mee te gaan helpen om training te geven! Daar zijn we al erg blij mee maar 
voor het mooie zijn we op zoek naar nog eens 2-3 (ex-)korfballende ouders die 1x in de zoveel weken 
een handje wil helpen. Ook enthousiaste ouders zonder die korfbalervaring zijn trouwens ook 
welkom!!  
 
Daarnaast zouden we ook een oproep willen doen aan jonge senioren, junioren en B aspiranten om ons 
hierbij te komen helpen. Ervaring in het training is mooi maar zonder ervaring en enthousiasme is ook van 
harte welkom! Als dit iets voor jou is, meld je gerust aan en als je eerst wil weten wat het inhoudt schiet mij 
gerust aan! 
 
Namens de TC, 
 
Rob van der Hak 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste A, B en C! 

 
Vrijdag 15 november is er 'wie is de chef bij odo' voor iedereen uit de A, B en C. 
Jullie mogen jullie kookskills uit de kast halen om te laten zien wat jullie kunnen. Jullie gaan in kleine teams 
samenwerken om lekkere gerechten op tafel te zetten. Wij zorgen 
voor alle ingrediënten en het materiaal dat nodig is. Uiteraard mogen 
jullie na het koken gezellig alle gerechten proeven. 
Geef je nu op via de onderstaande link. 
 
Wij hebben er zin in! Voor vragen kun je terecht bij Ilse(06-
27368174), Isa(06-26215000) of Daphne(06-11730575) 
 
Groetjes, 
De AC 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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In het kort: 
Wie: iedereen uit de A, B en C 
Wanneer: vrijdag 15 november vanaf 16:30 uur 
Waar: Kantine de Punt 
Kosten: max €5,- (exacte bedrag wordt later bekend) 
Opgeven: via onderstaande link 
https://forms.gle/UsydZ39TzT2sXyzQ8  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
ODO Oliebollen toernooi op Vrijdag 27 December 2019! 
 
Save the date!  
 
Op Vrijdag 27 December organiseert ODO weer het jaarlijkse oliebollentoernooi! Om de rijke Kerstdis er 
direct weer een beetje af te lopen...... Ook dit jaar zullen we weer vroeg beginnen (rond 17.00 uur), eten we 
een hapje en kun je ook later komen (en eventueel mee eten) of later beginnen met spelen....Voor elck wat 
wils.... 
 
Voor alle spelende leden Senioren t/m B aspiranten, ouders, ex-leden...... 
 
We dagen je uit om alvast een team te vormen. Meer nieuws volgt binnenkort!! 
 
Rob van der Hak 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pupillen EF, extra teams met ingang van de zaal. Wie helpt met training geven? 
 
Zeer blij is ODO met de groei in de jeugdafdeling! Zoals eerder vermeld gaan we in de zaal met een extra E 
team (ODO E6) en F team (ODO F3) de competitie in! 
 
Momenteel hebben we maar liefst een groep van 28 E pupillen! Om op een goede en verantwoorde 
manier training te blijven geven, is ODO momenteel op zoek naar extra trainers en ook een coach:  
 
Voor de E pupillen hebben we momenteel een paar ervaren (ex-) korfballende ouders bereid gevonden om 
op roulatiebasis 1x in de week mee te gaan helpen om training te geven! Daar zijn we al erg blij mee maar 
voor het mooie zijn we op zoek naar nog eens 2-3 (ex-)korfballende ouders die 1x in de zoveel weken 
een handje wil helpen. Ook enthousiaste ouders zonder die korfbalervaring zijn trouwens ook 
welkom!!  

https://forms.gle/UsydZ39TzT2sXyzQ8
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Daarnaast zouden we ook een oproep willen doen aan jonge senioren, junioren en B aspiranten om ons 
hierbij te komen helpen. Ervaring in het training is mooi maar zonder ervaring en enthousiasme is ook van 
harte welkom! Als dit iets voor jou is, meld je gerust aan en als je eerst wil weten wat het inhoudt schiet mij 
gerust aan! 
 
Namens de TC, 
 
Rob van der Hak 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste A, B en C! 

 
Vrijdag 15 november is er 'wie is de chef bij odo' voor iedereen uit de A, B en C. 
 
Jullie mogen jullie kookskills uit de kast halen om te laten zien wat jullie kunnen. Jullie gaan in kleine teams 
samenwerken om lekkere gerechten op tafel te zetten. Wij zorgen voor alle ingrediënten en het materiaal 
dat nodig is. Uiteraard mogen jullie na het koken gezellig alle gerechten proeven. 
 
 
Geef je nu op via de onderstaande link. 
 
Wij hebben er zin in! Voor vragen kun je terecht bij Ilse(06-27368174), 
Isa(06-26215000) of Daphne(06-11730575) 
 
Groetjes, 
De AC 
 
In het kort: 
Wie: iedereen uit de A, B en C 
Wanneer: vrijdag 15 november vanaf 16:30 uur 
Waar: Kantine de Punt 
Kosten: max €5,- (exacte bedrag wordt later bekend) 
Opgeven: via onderstaande link 
https://forms.gle/UsydZ39TzT2sXyzQ8  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://forms.gle/UsydZ39TzT2sXyzQ8
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Pupillen EF, extra teams met ingang van de zaal. Wie helpt met training geven? 
 
Zeer blij is ODO met de groei in de jeugdafdeling! Zoals eerder vermeld gaan we in de zaal met een extra E 
team (ODO E6) en F team (ODO F3) de competitie in! 
 
Momenteel hebben we maar liefst een groep van 28 E pupillen! Om op een goede en verantwoorde 
manier training te blijven geven, is ODO momenteel op zoek naar extra trainers en ook een coach: 
 
Voor de E pupillen hebben we momenteel een paar ervaren (ex-) korfballende ouders bereid gevonden om 
op roulatiebasis 1x in de week mee te gaan helpen om training te geven! Daar zijn we al erg blij mee maar 
voor het mooie zijn we op zoek naar nog eens 2-3 (ex-)korfballende ouders die 1x in de zoveel weken 
een handje wil helpen. Ook enthousiaste ouders zonder die korfbalervaring zijn trouwens ook 
welkom!!  
 
Daarnaast zouden we ook een oproep willen doen aan jonge senioren, junioren en B aspiranten om ons 
hierbij te komen helpen. Ervaring in het training is mooi maar zonder ervaring en enthousiasme is ook van 
harte welkom! Als dit iets voor jou is, meld je gerust aan en als je eerst wil weten wat het inhoudt schiet mij 
gerust aan! 
 
Bij de F pupillen een vergelijkbaar beeld. Er is nu een groep van maar liefst 15 kids! We zijn blij dat 
Wilco Goedendorp 1x per week de trainers komt helpen, en hij zal ook een team gaan coachen.. Ook hier 
dus een (ex-)korfballende ouder die komt helpen! Hartstikke fijn (en nodig)! Naast de meer ervaren trainers 
Nikki en Laura, helpen Aimee, Anouk, Kobus en Roos ook mee training geven. 
 
Dan de team indelingen. In overleg met trainers/coaches hebben we de volgende verdeling gemaakt. Hierbij 
is ook de samenstelling van ODO E5 licht gewijzigd wat naar onze overtuiging een betere balans geeft in 
beide teams: 
 
ODO E5: Aron, Ruben, Sophie, Maud, Marieke (coach nog op zoek naar…) 
ODO E6: Robin, Guus, Dieke, Anjali (coach Ronald vd Hoeven) 
 
Bij de F zijn we, ook na overleg met de trainers/coaches, tot de volgende verdeling gekomen: 
 
ODO F2: Maud, Nöelle-Sophie, Daantje, Fréderique, Iris (coaches nog te bepalen)  
ODO F3: Roos, Sanne, Benthe, Ella, Lize (coaches nog te bepalen) 
 
We verwachten de invulling van de coaches (E5, F2, F3) en hopelijk extra trainers voor aanvang van de 
zaalcompetitie rond te hebben!  
Namens de TC, Rob van der Hak 
 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
- 
 

 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

