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VAN HET BESTUUR 
 
 
Achter en voor de schermen werkt het bestuur al enige weken hard aan de voorbereidingen op de ALV 
(Algemene Leden Vergadering) van 28 Oktober a.s. Een jaarlijks terugkerende ALV waar formeel wordt 
terug- en vooral naar voren wordt gekeken. Van financiën, korfbal technisch, commissies, korfbal, (ver-) 
bouwplannen, de uitschieter (wat is dat ook alweer), Bouwen aan de Basis, alles komt voorbij. Deze ALV 
wordt traditiegetrouw bezocht door een groep tussen de 25-50 personen.  
Waarom is het belangrijk om op deze avond erbij te willen zijn? Nou, een inkijkje in de ODO keuken wat er 
zich allemaal heeft afgespeeld en naar verwachting gaat spelen op bovengenoemde fronten - en meer. 
Inzicht in hoe de vereniging draait. Discussies vinden er ook plaats, en soms gaat het er pittig aan toe. En 
vooral denken wij een groep personen bij elkaar die helpt richting geven aan alles wat binnen ODO leeft of 
kan leven. We moedigen eenieder aan erbij te willen zijn, vooral ook de jongere leden vanaf jeugd vanaf de 
A ! 
Op korfbalgebied, de jongere jeugd (B-F) heeft de veldcompetitie vorige week al afgesloten, en zal pas op 
23 November weer beginnen in de zaalcompetitie(!) Komende week wordt er door deze teams nog op het 
veld getraind, vanaf 29 Oktober beginnen we aan de zaaltrainingen. Ook een donkere periode waarin we 
de ouders aanmoedigen om de fietsverlichting toch vooral op orde te brengen. Op 9 en 16 November is er 
een zaaloefenprogramma, neem gerust een kijkje op onze site! 
De senioren en junioren spelen nog tot en met 26 Oktober hun 1e helft veldcompetitie. 
Op deze laatste zaterdag veld zaterdag is er ook weer een Daghap te verorberen: op het menu staan de 
stamppotten hutspot en boerenkool stamppot. Voor inschrijving zie elders in de Praatpaal of op de site. 
Schrijf je op tijd in!! 
 
Namens het bestuur, 
Rob van der Hak 
 
  

JARIGEN 
 
Fijne verjaardag deze gewenst namens ODO van harte gefeliciteerd !!! 
 

26 oktober Aimee Doesborgh 

27 oktober Lieke van Roon 
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ALGEMEEN 
 
Bardienst 
We zijn alweer aangekomen bij de laatste bardienst van het veldseizoen. 
Ik wil iedereen bedanken voor haar/zijn inzet! 
Mocht je zaterdag niet kunnen graag zelf een vervanger regelen. 
Mocht je er niet uitkomen of vragen hebben schroom niet mij te bellen, appen of mailen 
(bardienst@odomaasland.nl / 06-36157924). 
Tot komend veldseizoen, 
Trudy 

Datum Tijd Bezetting 

Week 43 
  

zaterdag 26 
oktober 

09:30 - 12:30 Nog in te vullen 

 
12:30 - 15:00 Marja van der Wel, Wendy de Bruijn  
15:00 - 17:30 Jarno de Man, Marije van Dijk, Bart 

de Vos, Eline Scholtes  
17:30 - 20:30 Pien van der Meer, Hans van Gastel, 

Teko Slot, Niels Haring, Marlize van 
Nierop, Twan van der Meijs 

 
 

  ODO daghap!    
Wat eten we vandaag?  STAMPPOT! 
Zaterdag 26 Oktober spelen ODO 1 en 2 hun laatste veld thuiswedstrijd thuis, tegen Tilburg 1 en 2....En zo 
eind oktober kan het al guur weer zijn. Tijd voor stamppot dus! Op het menu staat boerenkool stamppot 
met rookworst en hutspot! 
 
De daghap kost € 7,50 en voor kinderen  € 2,50. 5e gezinslid gratis.... 
 
Opgeven en betalen kan via de webshop op de ODO site! 
Graag bijtijds inschrijven....... 
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Donderdagmiddag 24 Oktober sluit de winkel. Dus geef je snel op!! 
De daghap is er voor iedereen! spelers, ouders, kinderen van, vrienden van, et cetera!. JULLIE KOMEN 
TOCH OOK? 
 
Groetjes, 
Thom van Waardenburg, Rob van der Hak, Margot de Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste kinderen van de D, E, F en de Kangoeroe Club,  
In de herfstvakantie is de pupillenmiddag er weer! Jullie zijn daar allemaal van harte welkom. Je gaat daar 
met je team een mooi schild maken voor in de zaal waarmee je heel ODO aanmoedigt. Daarnaast gaan 
jullie natuurlijk nog andere leuke dingen doen, maar wat dat is blijft nog even een verassing. Als je helaas 
niet kan komen wil je dat dan even laten weten! Inschrijven is dus niet nodig. We zien jullie hopelijk 
allemaal in de herfstvakantie! 
 
In het kort: 
Wie: De D, E, F en de Kangoeroe Club. 
Waar: in de ODO-kantine.  
Wanneer: vrijdag 25 oktober.  
Hoe laat: vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00  
 
Wij hebben er al zin in! 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl 
Isa Vreugdenhil: 0626215000  
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UITSLAGEN 
17/10 

Refleks 4 - ODO 3 13-15 

ODO 4 - ALO 4 10-16 

 
20/10 

 

ODO 1 - IJsselvogels 1 11-17 

ODO 2 - IJsselvogels 2 11-20 

Dijkvogels 4 - ODO 4 11-5 

ODO 5 - Nieuwerkerk 4 10-22 

ODO A1 - Dijkvogels A1 10-10 

ODO A2 - Reeuwijk A2 7-7 

ONDO (G) A3 - ODO A3 11-2 

ODO C1 - ODO C3 8-1 

ODO C3 - ODO  1-8 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
Van de Technische Commissie 
Zo bijna op het eind van de 1e helft van de veldcompetitie de stand van zaken van de diverse 
teams/leeftijdscategorieën en een vooruitblik op wat er zoal komen gaat.  
ODO 1 en ODO 2 
Onder bezielende leiding van nieuwe hoofdtrainer Leon Posthumus en Lennart van der Lingen wordt er 
vanaf het begin wekelijks met zeer veel passie en in een goede sfeer getraind. Het is werkelijk plezierig om 
te zien hoe de groep ermee bezig is! Helaas beloont de groep zichzelf nog niet met voldoende punten. En 
zitten beide teams nu in de hoek waar de klappen kunnen vallen. Gisteren kon ODO 2 alleen in het begin 
een vuist maken en verloor regelmatig van een toch wel sterk (ook fysiek) spelend IJsselvogels. ODO 1 
bewees zichzelf een slechte dienst door tegen concurrent IJsselvogels na een ijzersterk begin in fouten te 
vervallen en het initiatief uit handen te geven. Een moeizame, maar toch 10-9 voorsprong bij rust gaf nog 
uitzicht maar de 2e helft werd een zeperd van jewelste waarbij ODO nog maar 1x tot scoren kwam ondanks 
legio 100% kansen. De tegenstander vloog er op en er over. Hopelijk behoudt de selectie het geloof in 
zichzelf en blijven ze hard en met plezier werken. Die beloning zal er dan ook komen! Veel succes 
zaterdag tegen Tilburg! 
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ODO 3 
Worstelt zich zoals elk seizoen door de beschikbaarheid van de spelers heen en speelt in de res 3e klasse 
samen met een 4-tal andere teams in de middenmoot, een bescheiden rol onder de koplopers. Komende 
zaterdag de return tegen koploper Valto.....time for revenge!!? 
ODO 4 
Is dit jaar een jong team met een gezonde mix aan spelers qua kwaliteit en leeftijd. Een erg leuk team dat 
als het echt wil en alles op alles zet, net zou moeten kunnen aanhaken in deze toch wel pittige 
wedstrijdklasse. Tot nu toe lukt vooral het scoren niet erg en dat help niet om de uitslagen wat dragelijker 
te maken.  Hopelijk prikken jullie door de tegenslagen heen en zien de zwaardere competitie als een 
uitdaging om beter te worden!! 
ODO 5 
Treft elk seizoen wel weer minimaal 2 teams die vele te sterk zijn voor deze competitie in de res. 4e klasse. 
Ook dit seizoen steken er weer 2 teams ver boven het maaiveld uit en dat is niet altijd even leuk.  Dat 
vinden die teams zelf ook niet, trouwens. Met voorlopig 2 overwinningen en een gelijkspel draaien ze ‘leuk’ 
mee. 
ODO A1 
Onder leiding van nieuwe trainer/coach Michiel van der Vaart is de start in de competitie nog niet bepaald 
overweldigend te noemen. Wedstrijden werden onnodig verloren en tot gisteren slechts 2 overwinningen 
behaald. Gisteren dan tegen de Daaik waar iedereen een fel strijdend, hecht ODO A1 zag spelen. In de 1e 
helft nog een oppermachtig Dijkvogels en een vooral in de afwerking falend ODO. Bij rust 1-4, niet heel erg 
hoopgevend. In de 2e helft hield ODO de strijd vol en knokten zich, nu wel doelpunten makend, langszij: 6-
6. Na een spannende eindfase hield ODO een zwaarbevochten punt over. Als je dit als team kan 
vasthouden dan ga je zeker nog meer wedstrijden naar je toetrekken! Te beginnen met de return tegen 
Valto, waar uit nog van werd verloren.... 
ODO A2 
Speelt aardig hoog in de breedtesport klasse 38 en verloor de 1e 2 wedstrijden van (nu) koplopers 
Weidevogels en DES. Daarna werd er gewonnen en eigenlijk, je eigenlijk had er gisteren ook gewonnen 
worden maar eindigde de strijd in 7-7. Net geen 3e plek helaas. 
ODO A3 
Speelt onder nieuwe trainer/coach Danielle een lastige competitie. Vooral de bezieling en wil om ervoor te 
werken lijken te ontbreken, ook op de training helaas. Hopelijk herpakt de A3 zich weer in de zaal, waar 
ook Wouter Goedendorp weer zal aansluiten als trainer/coach. 
ODO B1 
Vooraf was niet echt gedacht dat de nieuwe B1 al een rol van betekenis zou gaan spelen in de 
wedstrijdklasse 2. Erg plezierig te zien dat deze verwachting aan flarden werd gespeeld door dit team 
onder bezielende leiding van Frits van Manen. Met 6 gespeeld/12 punten onbedreigd kampioen worden 
smaakt naar meer.... en dat mogen jullie na de zaal gaan in de kampioenen poule van de 2e klasse! 
ODO C1 
Liet het op beslissende momenten afweten ook tegen lager vlieger Avanti en miste daardoor uiteindelijk de 
koppositie. Zij werden 2e in hun poule 
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ODO C2 
Speelde in een leuke competitie tegen teams die elkaar weinig ontlopen qua kracht. Helaas werd er 
uiteindelijk maar 1x gewonnen. 
ODO C3 
Had het lastig in deze hoge poule 21. Slechts 2x gewonnen en 1x gelijk gespeeld. Koploper Avanti was 
voor alle teams een maatje te groot. 
ODO D1 
In deze poule 33 was Weidevogels toch wel de sterkere ploeg. Daarachter vochten Fortuna, ODO en 
Phoenix om de andere plaatsen. Erg leuk is te zien hoe het team aan het groeien is naarmate de 
competitie vordert! 
ODO D2 
ODO D2 zat in 1 poule met een veel te sterk ONDO en een veel te zwak Maassluis. Daardoor waren de 
uitslagen nogal verschillend. Met 3 overwinningen en een gelijkspel heeft de D2 het goed gedaan en ook 
hier zie je de vooruitgang! 
ODO E1 
Slaagde er in alle 6 wedstrijden op het hoogste niveau naar zich toe te trekken en onbedreigd kampioen te 
worden! 
ODO E2 
Ook hoog ingedeeld en dat bleek best wel lastig. Uiteindelijk zag je ook bij dit team de groei en zullen ze 
hopelijk de lijn doortrekken naar de zaalcompetitie! 
ODO E3 
Speelde een leuke competitie waarin een aantal keren net verloren werd. Ook hier zie je de groei, ga zo 
door! 
 
ODO E4 
Werd na een spannende eindfase gedeeld kampioen en mocht de medailles in ontvangst nemen. 
ODO E5 
Speelde in een net iets te sterke competitie en wist helaas nog geen doelpuntje te scoren.... Op naar de 
zaal en het 1e doelpunt maken!! 
ODO F1 
Wist ongeslagen en onbedreigd kampioen te worden in 1 van de hoogste poules! 
ODO F2 
Ook de F2 wist kampioen te worden na een spannende eindstrijd. Concurrent DES werd in de laatste 
wedstrijd duidelijk opzij gezet en dat betekende medailles en bloemen! 
 
Wat komen gaat: 
ODO 1 en A1 zullen al op Donderdag 31 Oktober, en Zaterdag  2 November zaalwedstrijden spelen op de 
‘’ Haagse Korfbaldagen’  
De zaalcompetitie begint op Zaterdag 23 November. Er zijn voor de meeste teams oefenwedstrijden op 9 
en 16 November. Zie hiervoor ook op de ODO site . 
Vanaf 29 Oktober zullen de zaaltrainingen beginnen voor alle teams, zie ook voor verdere informatie op de 
ODO site en/of Praatpaal. 
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In de zaalcompetitie zullen we met extra E team (E6) en F team (F3 starten. De indelingne voor deze 
teams volgen in de Praatpaal van 27 Oktober. 
 
Namens de Technische Commissie, 
Rob van der Hak 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

Van de wedstrijdsecretaris 
 

Laatste zaterdag op het veld 
Komende zaterdag de laatste zaterdag op het veld voor 1 t/m 5 en A1. Daarna weer lekker de zaal in. 
Op 2 november is er een vrije zaterdag, behalve voor de selectie en A1 want zij doen dan mee aan de 
Haagse Korfbaldagen. Op 9 en 16 november zijn er voor alle teams oefenwedstrijden ingepland (zie 
onderstaand overzicht). Kijk alsjeblieft alvast of je dan kan en schrijf zsm bij mij af als het onverhoopt niet 
lukt. 
 
Groeten, Helen (06-24912423)  
senioren@odomaasland.nl 

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 oktober 

  

1097 ODO 1 - Tilburg 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 

  

4095 ODO 2 - Tilburg 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 Jannes, Liza, Sam Z, Twan R 

Afwezig Martijn V, Ilse A, Noor B 
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5078 Valto 3 - ODO 3 Aanvang 11:30 

Heren Jaap V, Jannes, Pepijn, Tim P Vertrek 10:30 

Dames Janny, Laura Z, Margot W, Marije Chauffeurs Tim P, Janny, Marije 

Reserves Cas, Marit Veld 1aK40 

Afwezig 
Mark Z, Thijs R, Bram V, Annet van der 
S 

Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier 

Opmerking Vervoer reserves (B1) moet nog geregeld worden! 

  

5072 DES (D) 5 - ODO 4 Aanvang 12:50 

Coach Bram V Vertrek 11:45 

Heren Bart V, Bart M, Koen, Nathan, Wouter L Chauffeurs Vera, Eline , Maud R 

Dames Danielle, Eline , Jaline, Maud R, Vera Veld 3K40 (des) 

Afwezig Celine, Pepijn 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL 
Delft 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

2568 Olympia (S) 3 - ODO 5 Aanvang 13:00 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Teko Vertrek 12:00 

Dames Celine, Helen, Marlize, Pien M Chauffeurs Marlize, Simon, Teko 

Reserves Laura P, Rob H Veld 1aK60 

Afwezig Barbara H, Simon, Thom Sportpark Oostbroek, Plaatweg 2, Spijkenisse 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

6675 ODO A1 - Valto A2 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 Brigit, Cas, Fenne, Jordi 
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Wedstrijdverslag 

ODO 1 - IJsselvogels 1 (11-17) 

Beste lezers, 

Normaal gesproken komen we alleen op de donderdag voor de training eerder bij elkaar om de 
aankomende wedstrijd te bespreken, maar aangezien de afgelopen wedstrijden niet bepaald in ons 
voordeel zijn geëindigd was het deze week nodig om ook op de dinsdag even de tijd met elkaar extra te 
benutten. Koppen bij elkaar: wat is er gebeurd? Hoe kwam dit? Hoe pakken we het weer op? Iedereen 
baalde ervan en dat is eigenlijk ook wel weer goed voor de teamspirit, want we zijn allemaal bereid om tot 
het einde door te blijven gaan. "Pak het vertrouwen met het vak en het team weer op wat in de eerste 
wedstrijden te zien was, help elkaar, praat met elkaar en vier de doelpunten!" Met deze strijdersmentaliteit 
hebben we hard getraind en waren we gefocust op de wedstrijd tegen Ijsselvogels. Zij stonden namelijk 
samen met ons onderin op 2 punten. We wisten wat ons te doen stond. Voorgaande wedstrijden was het 
voornamelijk de eerste helft waarin we niet scherp begonnen, waardoor we eigenlijk te laat in de wedstrijd 
kwamen. Dit ging tegen Ijsselvogels beter. We kwamen snel op een 4-0 voorsprong en genoten van ieder 
doelpunt. Wel waren we erop gefocust dat alles nog kon gebeuren, dus we moesten door blijven knokken. 
In de verdediging was het voorverdedigen de belangrijkste opdracht. Toen Ijsselvogels ook eenmaal het 
gat van de korf had gevonden kropen ze steeds dichterbij, waardoor we met een 10-9 tussenstand de rust 
in gingen. De rust was een kantelpunt, dus over de tweede helft kan ik kort zijn. De overtuiging leek weg te 
zijn, we verslapten en maakten hierdoor ook onze kansen niet af. Waar Ijsselvogels er nog 8 scoorden, 
maakten wij er nog maar 1.. We hebben onszelf tekort gedaan, onnodig. En waar het aan ligt? Ik denk dat 
iedereen wel met die vraag in zijn/haar hoofd zit, maar niemand het antwoord weet. Het belangrijkste nu is 
dat we ons focussen op de wedstrijd tegen Tilburg volgende week, thuis, op ons eigen terrein, met hopelijk 
weer veel publiek. We hebben de punten hard nodig.  

Supporters, team van de week en reserves bedankt.    Liefs Cynthia 

Programma oefenwedstrijden Senioren en A 
Gaarne even checken of je kan en zsm afschrijven  
(bij voorkeur per mail via senioren@odomaasland.nl) Thanks! 

HAAGSE KORFBALDAGEN 2019 

            

donderdag 31-10 1 20.45 uur Dijkvogels 1 - ODO 1 Sportcampus 

            

zaterdag 02-11 A1 13.00 uur KZ Danaiden A1 - ODO A1 Sportcampus 

    A1 14.10 uur ODO A1 - Phoenix A1 Sportcampus 
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    A1 15.20 uur ODO A1 - Weidevogels A1 Sportcampus 

            

zaterdag 02-11 1 13.45 uur ONDO 1 - ODO 1 HKV/OE-hal 

            

dinsdag 05-11 1 20.45 uur Achilles 1 - ODO 1 Zuidhaghe 

            

OEFENPROGRAMMA ZATERDAG 09-11-2019 

        

1 17.15 IJsselvogels 1 - ODO 1 Moordrecht 

2 16.00 IJsselvogels 2 - ODO 2 Moordrecht 

3 16.30 ODO 3 - WION 4 Maasland 

4 17.45 ODO 4 - Meervogels 5 Maasland 

5 19.00 ODO 5 - NIO 3 Maasland 

        

A1 20.15 
Vriendenschaar A1 - 
ODO A1 

Sporthoeve, 
Bodegraven 

A2 17.00 Avanti A5 - ODO A2 Pijnacker 

A3 15.15 ODO A3 - Olympia A2 Maasland 

        

OEFENPROGRAMMA ZATERDAG 16-11-2019 

        

1 19.30 ODO 1 -ALO 1 Maasland 

2 18.15 ODO 2 - ALO 2 Maasland 

3 17.00 Nikantes 1 - ODO 3 Hoogvliet 

4 14.15 Dijkvogels 4 - ODO 4 Maasdijk 

5 18.15 Nikantes 2 - ODO 5 Hoogvliet 

        

A1 17.00 
ODO A1 - GKV (DH) 
A1 Maasland 

A2 15.45 ODO A2 - DES A3 Maasland 

A3 14.30 ODO A3 - DES A2 Maasland 
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
 
 
 
 
Beste kinderen van de D, E, F en de Kangoeroe Club,  
In de herfstvakantie is de pupillenmiddag er weer! Jullie zijn daar allemaal van harte welkom. Je gaat daar 
met je team een mooi schild maken voor in de zaal waarmee je heel ODO aanmoedigt. Daarnaast gaan 
jullie natuurlijk nog andere leuke dingen doen, maar wat dat is blijft nog even een verassing. Als je helaas 
niet kan komen wil je dat dan even laten weten! Inschrijven is dus niet nodig. We zien jullie hopelijk 
allemaal in de herfstvakantie! 
 
In het kort: 
Wie: De D, E, F en de Kangoeroe Club. 
Waar: in de ODO-kantine.  
Wanneer: vrijdag 25 oktober.  
Hoe laat: vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00  
 
Wij hebben er al zin in! 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl 
Isa Vreugdenhil: 0626215000  
 
 

PUPILLEN E &  F 
 
Deze week geen bijdrage  van de wedstrijdsecretaris , vanwege de herfstvakantie geen wedstrijden 
 

KANGOEROEKLUP 
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