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 VAN HET BESTUUR 
 
Vorige week is de zaalcompetitie dan eindelijk weer ‘losgebarsten’. De selectie heeft na de teleurstellende 
1e helft veldcompetitie een prima zaalvoorbereiding achter de rug en opende het seizoen in Delft met 4 
punten. Gisteren dan de 2e ronde tegen buren Twist, waarbij het 2e helaas geen potten kon breken. Het 
eerste opende sterk en hield dit ook lang vol. In de 2e helft lag bij Twist vooral de nadruk op het proberen de 
tegenstander fysiek te breken. ODO bleef, op een kleine fase na, onverstoorbaar doorgaan met korfballen 
en reageerde soms fel maar gepast op het ruwe spel waarbij de scheidsrechter niet altijd in staat was alles 
te zien. De onverstoorbaarheid werd beloond met een verdiende overwinning. Mooi om te zien dat ODO ook 
hier stappen zet! Mooi ook de enorme beleving te zien bij de gehele groep, zowel in het veld als op/naast de 
bank. De ontlading na de winst was enorm. Ook op de trainingen spat het er al maanden vanaf en is de 
sfeer heel goed te noemen met een leuke wisselwerking tussen de groep en de technische staf. Ga vooral 
zo door! De tribunes waren goed bevolkt en wellicht wordt het weer tijd om naast de luidruchtige 
aanmoedigingen van het team van de week (dit keer ODO D2) weer wat (gepast) extra lawaai op de 
tribunes voor elkaar te krijgen.....welke jeugdleden pakken dit op!!!??? 
 
In deze decembermaand nog een 2-tal competitieweekenden. Dan is het weer tijd voor een korte vakantie 
met de feestdagen erbij. Maar ODO staat niet (helemaal) stil!  
 
Naast de trainingen en wedstrijden zal op 27 December ook de Welvreugd dag voor de jeugd gehouden 
worden, gevolgd door het inmiddels bijna fameuze ODO Oliebollen toernooi!!  
 
Dit toernooi (we spelen op 3 pupillenvelden met teams 4 tegen 4) is ooit begonnen door selectie en jeugd 
door elkaar heen te laten bestrijden op een wat meer ontspannen manier. Het werd groter en groter, en 
naast alle senioren, junioren en B1 worden vooral oud leden en ouders van de jeugd aangemoedigd 
om deel te nemen en/of een team te vormen. Gezelligheid daar gaat het vooral om.  
 
Het hoofdtoernooi start rond 19.00 uur. Vanaf 17.00 uur worden er al wedstrijdjes gespeeld en tussendoor is 
er mogelijkheid om deel te nemen aan een heerlijk warm eten buffet, op inschrijving. Kortom, er is aan alles 
gedacht! De wedstrijden worden omgeven door gezellige muziek en uiteraard de heerlijk oliebollen en appel 
flappen. Tussendoor is er natuurlijk gelegenheid voor een drankje aan de bar bij Sjee Renee. Meestal zijn 
we tot in de late uurtjes nog bezig! Uiteraard kan je ook alleen komen kijken en mee eten en -drinken.... 
 
Komend weekend zal op de ODO-site de inschrijving geopend worden voor het Oliebollentoernooi: 

- Deelname vanaf 17.00 uur of deelname vanaf 19.00 uur 
- Deelname 17.00 uur en 19.00 uur 
- Mee eten of niet 

 
Zegt het voort, zegt het voort........ 
 
Rob van der Hak 
  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 
De volgende jarigen wensen wij namens ODO een fijne verjaardag toe: 
 
 
  1 december Teko Slot 
   3 december Marijn ’t Hart 
    4 december Diana Teklu 
     7 december Noor Bierkens / Trudy Blaauboer 
      8 december Sven Passchier / Evi Lispet 
 
 
 

 

 
 

UITSLAGEN 
 

ODO 1 - Twist 1 16-13 Avanti/Post Makelaardij C5 - ODO C3 3-7 

ODO 2 - Twist 2 13-17 ODO D1 - Futura D3 12-2 

DES (D) 4 - ODO 3 9-15 ODO D2 - KCC D1 6-7 

ODO 4 - Paal Centraal 3 7-21 Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1 11-6 

Madjoe 3 - ODO 5 13-10 ODO E2 - Maassluis E1 8-7 

ODO A1 - NIO A1 13-18 Thor (R) E1 - ODO E4 6-12 

ODO A2 - HKV/Ons Eibernest A2 15-13 KCR E3 - ODO E5 12-1 

Excelsior (D) A2 - ODO A3 14-4 Oranje Zwart/De Hoekse E2 - ODO E6 0-3 

Meervogels/Física B2 - ODO B1 10-20 ODO F1 - Dijkvogels F1 13-11 

Valto C2 - ODO C1 6-5 ALO F1 - ODO F2 15-8 

ODO C2 - Korbis C3 8-5 ONDO (G) F5 - ODO F3 3-19 

 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

zaterdag 07 
december 

09:00 ODO F1 - Avanti/Post Makelaardij F1 Annet van der Sar 08:30 Jolanda Nell, Barbara 
Hanemaaijer ODO F3 - Fortuna/Delta Logistiek F6 Femke Kroes 

10:00 ODO E2 - Nieuwerkerk E3 Kim van den Berg 09:30 Wilbur van der Tang 

11:00 ODO D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 Pepijn v.d. Hout 10:30 Marja van der Wel 

12:00 ODO C3 - Die Haghe C2 Mark Zegwaard 11:30 Sylvia Doelman 

13:00 ODO C1 - Excelsior (D) C1 Joris de Bruijn 12:30 Marcella Pruim 

14:00 ODO B1 - Avanti/Post Makelaardij B2 Willem van Vliet 13:30 Lucien de Winter 

15:10 ODO A2 - Excelsior (D) A1 Twan van der Meijs 14:40 Petra Haring 

16:25 ODO A1 - ONDO (G) A2 Wim Poot 15:55 Arie Vliegenthart 

17:45 ODO 2 - Vitesse (Ba) 2   

19:00 ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 

zaterdag 14 
december 

09:00 ODO E4 - WION E2 Thijs Moekestorm 08:30 Annette Crans, Chantal 
Breukel ODO E5 - ONDO (G) E12 Lex de Bruijn 

10:00 ODO E3 - Dubbel Zes E1 Iris Geerse 09:30 Jan Henk van de Kamp 

11:00 ODO E1 - Nieuwerkerk E1 Martijn van Vliet 10:30 Hans Strootman, 
Annemieke Dijkshoorn ODO E6 - ZKV (Zu) E1 Tjerk Dijkshoorn 

12:00 ODO D1 - Meervogels/Física D2 Joyce van Gastel 11:30 Donald de Raad 

13:00 ODO C2 - Nieuwerkerk C4 Jarno de Man 12:30 Jos van den Berg 

14:00 ODO A3 - Futura A1 Thijs Ramakers 13:30 Marjan Vos-Pols 

15:15 ODO 5 - ALO 4 Erik Passchier  

16:30 ODO 4 - VEO 5 Marc Goudzwaard 

17:45 ODO 3 - Excelsior (D) 4 Hans van Gastel 

zaterdag 21 
december 

10:00 ODO E3 - GKV (H) E1 Daphne Wierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Blessures  
 
Helaas hebben we in een aantal teams te maken met blessures. Hierdoor was het afgelopen week een hele 
puzzel om de teams rond te krijgen, maar door de bereidwilligheid van heel veel mensen is het toch gelukt. 
Nogmaals bedankt hiervoor. Komende zaterdag weer hetzelfde verhaal. Reserves en invallers alvast 
bedankt en het allerbeste voor de geblesseerden, hopelijk zijn jullie snel weer fit!  
 
Positief was afgelopen zaterdag de 2e overwinning op rij van ODO 1. Eerder die dag ook een mooie 
overwinning van A2. En ODO 3 gaat, zoals ik uit betrouwbare bron heb vernomen, op voor het 
kampioenschap. We gaan het zien .  
 
Succes voor alle teams zaterdag! 
Groetjes Helen 
  

Wedstrijdprogramma zaterdag 7 december 

  

10830 ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 Aanvang 19:00 

Coach Leon Aanwezig 18:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G 

Opmerking Reserves iom Leon 

  

13309 ODO 2 - Vitesse (Ba) 2 Aanvang 17:45 

Coach Lennart L Aanwezig 16:45 

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

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

Afwezig Noor B 

Opmerking Reserves iom Lennart 

  

15864 Twist 3 - ODO 3 Aanvang 16:40 

Heren Bram V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Vertrek 15:45 

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

Reserves Marit Westwijk 

Afwezig Jaap V Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

  

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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13203 

 
Olympia (S) 3 - ODO 4 

 
Aanvang 

 
16:50 

Coach Bram V Vertrek 15:50 

Heren Bart M, Koen, Nathan, Pepijn Chauffeurs Celine, Pepijn, Jaline 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Jaline, Maud R, Vera Olympia 

Reserves Stef Atletiekpad 5 SPIJKENISSE 

Afwezig Wouter L, Bart V Let op: reserveshirts nodig 

  

13137 Tempo 5 - ODO 5 Aanvang 19:35 

Heren Hans, Michiel, Olaf, Teko Vertrek 18:15 

Dames Barbara H, Helen, Karin, Marlize Chauffeurs Marlize, Barbara H, Simon 

Reserves Laura, Thom Limeshallen 

Afwezig Simon, Jarno, Pien Kees Mustersstraat 4, 2406 LK Alphen ad Rijn 

  

16694 ODO A1 - ONDO (G) A2 Aanvang 16:25 

Coach Michiel Aanwezig 15:25 

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

Dames Gysa, Liza, Marieke, Sam Z Zaalwacht Arie Vliegenthart 

Reserves Fenne, Iris P, Lex 

Afwezig Joris 

  

17187 ODO A2 - Excelsior (D) A1 Aanvang 15:10 

Coach Jacco Aanwezig 14:10 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M Scheidsrechter Twan M 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Zaalwacht Petra Haring 

Reserves Amber, Gijs 

Afwezig Tjerk D 

  

17107 ZKV (Zu) A1 - ODO A3 Aanvang 11:10 

Coach Daniëlle, Wouter G Vertrek 10:05 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Chauffeurs Femke, Milou P, Isabelle 

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

 
Molendijk 21b, 3214 VG Zuidland 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

ODO 1 - Twist 1 (16-13) 

Gisteren stond de derby tussen het Maaslandse ODO en Vlaardingse Twist op het programma. Op het veld 
werd dik verloren. Ondanks het verzorgde korfbal dat Twist daar liet zien, liet ODO het ook liggen op een 
stuk scherpte en inzet. We lieten ons afbluffen en liepen daar de hele wedstrijd (in de regen) achter de feiten 
aan. Iedereen was zich daar van bewust en we hadden ons voorgenomen dat dat niet weer zou gebeuren. 
Na de twee punten vorige week in Delft stond er nu een ploeg met meer vertrouwen, die vanaf minuut 1 
wilde knallen. Een volle Hofstede met veel ODO en Twist publiek vormde het decor voor een verbeten strijd. 
Na het voorstellen van de teams begon ODO scherp aan de wedstrijd. Na een 1-0 voorsprong, die snel weer 
teniet werd gedaan door een doelpunt van Twist, liep ODO uit naar een 5-1 voorspong. Twist schakelde een 
tandje bij en een aantal doelpunten later was de tussenstand 6-5. Drie treffers op rij zorgden voor een 
comfortabeler gaatje van vier, maar daar hebben we maar kort van genoten. Via 3 treffers van Twist gingen 
we rusten met 1 doelpunt verschil (9-8). Leon was tevreden over de inzet die we lieten zien, maar gaf ook 
terecht aan dat de treffers van Twist ook weleens veroorzaakt werden door slordigheden van onze kant. 
Blijft ook een kwaliteit om die af te straffen, maar dat moesten we wel zien te voorkomen in de tweede helft. 
Via een vrije bal werd het 10-8 en Jesse maakte via een prachtige aanval er 3 verschil van. Op dat moment 
haperde de aanvalsmachine en Twist pakte via vier treffers op rij een eerste Vlaardingse voorsprong (11-
12). Wat ik knap vond is dat de koppies niet gingen hangen en dat we vol passie en zorgvuldigheid, bleven 
zoeken naar naar de gelijkmaker. Rick maakte de 12-12 en Lennart schoot een aanval later direct de 13-12 
binnen. Bij ons in het vak was er behoefte aan meer reboundkracht en Twan maakte daarom zijn entree. 
Verdedigend werd Aron gebracht om verdedigend de druk te blijven geven die nodig was. Via een vrije bal 
van Willem werd het 14-12. Rick leek het duel op slot te gooien door de 15-12 binnen te schieten. Echter 
kwam Twist door een uiterste krachtsinspanning toch weer terug tot 15-13. Willem zorgde voor de ontlading 
door de 16-13 te maken en de Maaslandse overwinning veilig te stellen. 
https://www.instagram.com/p/B5gHJ1MJmx0/?igshid=1mo2vwuw1wgoe Wat een verschil met de wedstrijd 
in Vlaardingen en wat voelen deze twee punten lekker. Supporters en team van de week, enorm bedankt 
weer voor de steun gedurende de wedstrijd. Het blijft speciaal om voor een volle zaal het eerste van ODO te 
vertegenwoordigen. We hopen jullie volgende week weer in grote getalen langs de kant te zien bij de 
wedstrijden tegen Vitesse 1 en 2 Laatste noot van mijn kant; het aantal geblesseerden in de selectie loopt 
langzaam terug, waar Martijn en Ilse reeds weer vol meedoen. Dat, en de terugkeer van Wouter, zorgen 
ervoor dat er een steeds sterkere selectie staat, die elkaar beter maakt, elkaar scherp houdt en voor elkaar 
door het vuur wil gaan. Nu hopen dat Noor binnenkort ook weer zich in het veld mag melden i.p.v. ernaast. 
Mooi om onderdeel te zijn van zo'n selectie. Willem 

 

 

 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO 2 - Twist 2 (13-17) 

Beste lezert, We hadden nog wat goed te maken tegen Twist. De uitwedstrijd op het veld was niet van een 
al te hoog niveau vanaf onze kant, deze verloren we dan ook met 15-11. Dit kwam vooral de onhandige  
overtredingen die we toen maakten, waardoor we de Vlaardingers te veel cadeaus gaven. Aan ons dus ook 
de opdracht om dat deze keer niet te gaan doen, ook al zitten we in de Sinterklaastijd. Hierover gesproken, 
afgelopen dinsdag hebben we onder het genot van heerlijke zelfgebraden hapjes onze Sinterklaasavond 
gevierd met de selectie. Iedereen (lees: De Sint) had zijn stinkende best gedaan om een mooi stukje proza 
op papier te zetten en had daar ook een passend cadeau bij gekocht. Een erg geslaagde avond als je het 
mij vraagt en goed voor de teamgeest uiteraard. Donderdag hebben we dubbel zo hard getraind om ons 
klaar te stomen voor de wedstrijd die komen zou. Wout startte, na zijn avontuur in Zuid-Afrika, voor het eerst 
weer in de basis. Aan het begin was één ding gelijk duidelijk; het lukte ons niet om de bal gemakkelijk in het  
mandje te gooien. De aanvallen zelf waren zeker niet slecht. Het belonen ontbrak alleen (niet voor het eerst 
bij 2). Op een gegeven moment kwamen we zelfs op een 1-6 achterstand. Gelukkig kwamen we tegen de 
rust aan weer een beetje in de buurt.  De tweede helft begon wel aardig, maar over het algemeen 
domineerde Twist 2 de wedstrijd. Na wat wisselingen bleven we nog steeds helaas achter de feiten 
aanlopen, aangezien de schade in de eerste helft al te groot was. De tegenstander bleef meescoren, mede 
door toch ook weer een hoop vrije ballen, wat natuurlijk jammer is. De terechte winnaar van de avond was 
Twist, eindstand 13-17. Ik denk dat het duidelijk was dat we vandaag een off-day wat betreft kansen 
afmaken hadden. Dat gaat elke ploeg in onze poule wel krijgen. Dus dat is mooi, hebben wij die dag alvast 
weer gehad, kunnen we meteen door naar volgende week. Dan krijgen we Vitesse uit Barendrecht op 
bezoek. Dit gaat weer een mooie wedstrijd worden, aangezien we kans hebben tegen elke tegenstander in 
deze poule. Zoals Lennart aangaf in het praatje voor de wedstrijd; we zijn erg gegroeid als team. Aan ons 
rest de taak om dit volgende week in de Hofstede voor het Maaslandse publiek te laten zien! Reserves en 
publiek bedankt, we zien jullie graag volgende week weer. Zelfde zaal, zelfde tijd. Martijn M 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Deze zaterdag werd er door B1 ruim gewonnen met 10-20, Netjes gedaan. Bij C1 was het 
doelpuntenverschil maar 1 en helaas ten gunste van de tegenpartij, verloren met 5-6. C2 heeft zaterdag een 
prima pot neergezet, een 0-3 achterstand wegwerken en deze door solide spel en doorzetting om kunnen 
buigen naar een 8-5 winst is uitstekend. Trainen en er de schouders met elkaar onderzetten wordt beloond! 
Ga zo door. C3 speelde uit tegen Avanti en nam lekker de punten mee 3-7 gewonnen. D1 had de smaak 
van het scoren te pakken en won met 12-2.  Aan de uitslag van D2 te zien was het een spannende pot, 
maar helaas verloren met 6-7. 

Aanstaande zaterdag is D1 vrij, de andere ploegen spelen een wedstrijd. Iedereen weer veel succes. 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  

aspiranten@odomaasland.nl / tel: 0614606238 

 
Groet, Margreet Poot 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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Wedstrijdprogramma zaterdag 7 december 

  

19135 ODO B1 - Avanti/Post Makelaardij B2 Aanvang 14:00  

Coach Frits van Manen Aanwezig 13:00 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Scheidsrechter Willem V 

Dames Anouk, Britt, Fenne, Iris P, Marit Zaalwacht Lucien de Winter 

Reserves Kobus, Toine S 

  

21543 ODO C1 - Excelsior (D) C1 Aanvang 13:00  

Coach Diana E, Isa  Aanwezig 12:15 

Heren Kobus, Toine S Scheidsrechter Joris 

Dames 
Abigail, Aimee, Bente, Dieke, Iris de B, 

Madeleine, Nina V 
Zaalwacht Marcella Pruim 

  

21819 Nikantes C1 - ODO C2 Aanvang 11:00  

Coach Nathan, Koen Vertrek 10:10 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Chauffeurs Jonathan, Jayden, Maarten 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Sportgebouw Campus  

Reserves Lynn, Naomi 
Campusplein 8, 3192 CD Hoogvliet 

Rotterdam 

  

23473 ODO C3 - Die Haghe C2 Aanvang 12:00  

Coach Jakomijn Aanwezig 11:30 

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

Dames Dana E, Dana V, Demi, Nikki, Sanne R Zaalwacht Sylvia Doelman 

  

24414 ODO D2 - Avanti/Post Makelaardij D3 Aanvang 11:00  

Coach Martijn M, Gysa Aanwezig 10:30 

Heren Brent, Tim B Scheidsrechter Pepijn 

Dames Birke, Charlotte B, Ciara, Evi R, Merel, Pascale Zaalwacht Marja van der Wel 

Reserves Nienke, Ruth P 

Afwezig Noor V, Sven N, Ilse K 

  

 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
 
Er waren weer een aantal hele spannende wedstrijd. De E6 wonnen hun 1e echte wedstrijd met invaller Iris 
B heel erg bedankt Iris dat je zo snel zaterdagochtend nog mee wilde gaan. 
De wedstrijd van de E2 van as zaterdag gaan we verzetten. Een aantal spelers staan wel op om in te vallen 
in andere teams. 
 
 
Heel veel plezier allemaal. 
 
Groetjes, 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 7 december 

  

28208 Refleks E1 - ODO E1 Aanvang 10:10 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 09:15 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Minke, Romae 

Dames Juliette, Minke, Romae De Schilp 

 
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk 

  

28315 ODO E2 - Nieuwerkerk E3 Aanvang 10:00 

Coach Marieke Aanwezig 09:30 

Heren Tijn Scheidsrechter Kim B 

Dames Eva V Zaalwacht Wilbur van der Tang 

Afwezig Juliette, Benjamin, Fleur B 

Opmerking deze wedstrijd wordt verplaatst 

  

28276 Achilles (Hg) E3 - ODO E3 Aanvang 09:10 

Coach Cynthia, Marit Vertrek 08:10 

Heren Benjamin, Thijmen Chauffeurs Thijmen, Emma 

Dames Emma, Fleur B, Ilse van de K Sportcampus Zuiderpark 

Afwezig Sofie, Lieke 
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 (houd voor navigatie nr.69 aan!), 
2533 SR Den Haag 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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39645 

 
Excelsior (D) E6 - ODO E4 

 
Aanvang 

 
09:30 

Coach Jenny, Liza Vertrek 08:35 

Heren Tjerk S Chauffeurs Tjerk S, Junaylee 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H De Buitenhof 

Afwezig Youp Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

31743 Olympia (S) E4 - ODO E5 Aanvang 09:00 

Coach Femke, Iris P Vertrek 08:10 

Heren Aron S, Ruben Chauffeurs Sophie, Ruben 

Dames Marieke P, Maud A, Sophie Olympia 

 
Rozenlaan 2 Maassluis * OF * Atletiekpad 5 SPIJKENISSE 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

36509 KCR E4 - ODO E6 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Vertrek 09:00 

Heren Guus Chauffeurs Robin, Anjali 

Dames Anjali, Daantje, Dieke J, Robin De Wissel 

 
Kastanjelaan 38, 2982 CM Ridderkerk, Ridderkerk 

  

38946 
ODO F1 - Avanti/Post 
Makelaardij F1 

Aanvang 09:00 

Coach Nikki H Aanwezig 08:30 

Heren Mees Scheidsrechter Annet van der S 

Dames 
Anne, Feline, Fleur G, Noelle-
Sophie 

Zaalwacht Barbara Hanemaaijer 

  

37073 
ODO F3 - Fortuna/Delta 
Logistiek F6 

Aanvang 09:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 08:30 

Dames 
Benthe, Lize, Maud G, Roos K, 
Sanne A 

Scheidsrechter Femke 

Afwezig Ella Zaalwacht Jolanda Nell 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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TEAM VAN DE WEEK  -  E3 en E4  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
Team E3 en E4 is zaterdag 7 december Team van de Week. Alle wedstrijden beginnen om 19.00 uur. De 
kinderen worden om 18.30 uur verwacht in de bar van de sporthal. Daar wordt geloot wie de bal mag 
uitnemen en worden de kinderen geschminkt. Na afloop kunnen ze handtekeningen verzamelen van de 
sterspelers! Dus pen meenemen! 
 
Hier is het schema voor het zaalseizoen: 

Datum Tegenstander 
Team van de 

Week 

7-dec-19 Vitesse E3 en E4 

11-jan-20 Korbis E1 en E2 

25-jan-20 WION Kangoeroes 

1-feb-20 Paal Centraal F1, F2 en F3 

7-mrt-20 Reeuwijk E5 en E6 

21-mrt-20 Maassluis D1 

 
Veel plezier!! 
Voor vragen: Marjan (06-46185080) 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1 (11-6) 

Gisteren dan eindelijk de eerste competitiewedstrijd, na 2 oefenwedstrijden met elk een ander ODO . Tegen 
TOP helemaal top, tegen Albatros toch wat slordig. Tegen Fortuna hebben we al verschillende wedstrijden 
gespeeld en hoe was dat allemaal...ze zijn goed en snel en gevaarlijk. Als wij een TOP dag hebben dan 
kunnen we er van winnen. Zo niet, dan wordt het ene lastig verhaal. In het begin ging het spel weer op en 
naar, waarbij Fortuna 1 van de 2 kansen er in schoot en ODO maar niet scoorde uit heel veel kansen. Veel 
onrust aan de bal , direct willen schieten, geen geduld...noem maar op. Als dan ook het vizier niet op scherp 
staat....Met als gevolg een snelle 4-0 achterstand. Ook lukt het ons niet om de omschakeling zodanig te 
doen dat we konden onderscheppen. Fortuna was telkens weer los in de omschakeling. Uiteindelijk 
scoorden we wel, en op 6-3 hadden we zeker langs de kant er kan nog alles gebeuren maar helaas lukte dat 
niet en werd het voor ons een 11-6 nederlaag die je jezelf kan aanrekenen. Als je niet scoort dan win je 
niet... Juliette had nog een zeer verdienstelijke invalbeurt aan het eind van de wedstrijd. Dank je wel voor 
het meegaan! We gaan van de week weer hard trainen en er over praten om weer op scherp te staan!!   
Rob   

 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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Thor (R) E1 - ODO E4 

Zaterdag 30 november de 2e zaalwedstrijd tegen Thor. Iedereen had super veel energie en had er heel veel 
zin in! Youp mocht de hele wedstrijd spelen en de andere gingen er allemaal een helft uit. We begonnen de 
wedstrijd goed en kwamen gelijk voor. Ook de tegenstander scoorde 3 keer daarom gingen we de rust in 
met een 3-8 voorsprong. Dit konden we natuurlijk niet meer uit handen geven. Daarom gingen we lekker 
door met scoren de tweede helft. We speelde nog steeds goed de tweede helft. Lekker fel en probeerde 
veel ballen te onderscheppen. Daarom hebben we uiteindelijk met 6-12 gewonnen. Het was een leuke en 
goede wedstrijd en nu weer goed trainen en volgende week weer lekker winnen. Goed gespeeld allemaal! 
Groetjes Donna, Sanne en Liza 

KCR E3 - ODO E5 (12-1) 

Vandaag een uitwedstrijd in het 'verre' Ridderkerk tegen KCR E3. Het was de eerste echte 
competitiewedstrijd voor Marieke en dat vond ze toch wel een beetje spannend. Het is echter de vraag wie 
het meest gespannen was, Marieke of moeder Fenny ;-) Na even gekeken te hebben naar de leuke 
pietentraining van de KCR Kangoeroes hadden we een praatje in de kleedkamer, voor de wedstrijd. We 
waren nu met 5 spelers, en elke wedstrijd speelt er 1 van jullie een hele wedstrijd, en de andere 4 spelen 3x 
10 minuten. Zo heeft iedereen de meeste speelminuten per wedstrijd. Vandaag mocht Aron een hele 
wedstrijd spelen, en wat heeft hij dat goed gedaan! Ook op momenten dat hij het moeilijk had, wist hij toch 
weer door te gaan, en dat doorgaan is iets dat we met zijn allen hebben afgesproken. Marieke liep met 
rode wangetjes rond en liep prima vrij, Sophie rende zich rot, Maud was overal goed bij met verdedigen en 
Ruben heeft heel wat meters gelopen (nog niet hard gelopen, maar daar gaan we op trainen he). KCR E3 
speelt al wat langer samen en dat kon je goed zien. Ze konden elkaar goed bereiken en zodoende ook snel 
bij de korf komen om te schieten of zelfs al een doorloopbal te nemen. ODO had het wat moeilijker om de 
bal goed te spelen waardoor we geen balbezit hielden. En in de verdediging was vooral het verdedigen van 
de doorloopbal lastig. In plaats van naar de tegenstander te kijken en tussen de tegenstander en de paal te 
staan keken we toch stiekem naar de bal en waren dan de tegenstander kwijt. We gaan daar deze week 
zeker weer op oefenen! Gelukkig wisten we na een paar keer mooi samenspelen toch wel kansen te krijgen, 
helaas lukte het maar 1 keer om te scoren. Verder kunnen jullie alleen maar trots zijn op jezelf! De 
strafworpen werden zelfs gewonnen door ODO met 4 tegen 1! (na elke wedstrijd worden er door elk team 12 
strafworpen genomen. Deze tellen niet mee voor de einduitslag maar het wordt wel genoteerd. waarom 
doen we dat? Soms zijn er kinderen die tijdens de wedstrijd niet geschoten hebben, dan kunnen ze alsnog 
proberen te scoren! Als je met 5 spelers bent, dan laten 2 spelers er 3 nemen, de andere 3 spelers nemen 
er 2) Volgende week kan ik helaas niet mee maar zullen Iris, Femke en Remco er zeker bij zijn. tot op de 
training, dan gaan we weer flink oefenen!! Iris, Femke, Remco en Rob 

 

 

 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO F1 - Dijkvogels F1 (13-11) 

ODO F1 laat het verslag maar BEGINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN !!!!!!!!!!!!!!!!! In de 
eerste helft ging het gelijk helemaal goed in de wedstrijd tegen Dijkvogels. Maar in de tweede helft ging het 
mis want we stonden eerst 1-4 voor maar toen ging het mis want toen stond het opeens 4-5 want toen ging 
iedereen niet meer bij zijn tegenstander. maar in de derde helft ging het weer goed. en de eerste 5 
doelpunten hat iedereen gescoord. Maar dat kwam ook  omdat we van sinterklaas een mascotte van 
hadden  gekregen. En op het eind stond het 11-13 voor ons. En in ieder geval vond ik het in een hele leuke 
wedstrijd en ik vond het heel erg leuk  om een verslag over de wedstrijd te schrijven en de volgende keer 
mag Feline het verslag schrijven.………………………………………………….. en verder weet ik niet meer 
wat ik moet schrijven!!!!!!!!!!!!!! Groetjes Anne   

ALO F1 - ODO F2 (15-8) 

Verslag van vorige week. ODO F2 - KVS / Maritiem F2  10 - 11 Hallo Meiden De 1e competitiewedstrijd in 
de zaal zit erop en wat was het lekker spannend. Helaas hebben we de punten aan KVS mee naar huis 
moeten geven, maar met een beetje meer geluk hadden we ze zelf gehouden. We hadden voor de wedstrijd 
afgesproken dat we net als op de training goed naar elkaar zouden kijken bij het gooien en dat ging de 1e 
helft hartstikke goed. Ook hadden we afgesproken als KVS zou schieten we zouden proberen om snel te bal 
af te vangen en dan goed overspelend naar onze eigen korf te gooien. Hieruit hebben we een aantal mooie 
doelpunten gemaakt. In de 2e helft gingen jullie iets slordiger spelen en iets te snel gooien zodat de 
tegenstander er tussen kon springen. KVS kon daardoor ook een paar doelpunten maken en konden ze een 
voorsprong van 2 doelpunten nemen. Gelukkig waren wij wel zo sterk dat we dat verschil ook weer goed 
konden maken en stond het 5 minuten voor tijd 9-9. Hierna stonden we even 2x niet op te letten en was het 
ineens 9-11. We konden het verschil nog wel naar 1 doelpunt krijgen en hadden we nog een paar goede 
kansen, maar helaas wilde de bal er net niet meer in en was de tijd voorbij. Toch ben ik echt trots op jullie 
dat je tot het einde bent doorgegaan en we hadden echt wel meer verdiend. Deze week gaan we weer 
lekker trainen en er bij de volgende wedstrijd weer tegenaan. Gr Wilco Verslag ALO F1 - ODO F2 Vandaag 
moesten we tegen ALO en we hadden een nieuwe mascotte mee, Murphy, de pup van Iris. We speelden 
vandaag eigenlijk best goed, maar de tegenstander had vandaag een tweeling in het veld. Dat was best wel 
lastig want ze waren heel snel en als ze door elkaar heen renden wisten we niet meer wie we nou moesten 
verdedigen. Toch hebben we nog wel best veel doelpunten, alleen ALO scoorden er vandaag wat meer. 
Groetjes Maud en Wilco   

ONDO (G) F5 - ODO F3 

Hallo iedereen, Vandaag moesten we tegen ONDO F5. We kenden ze nog niet dus we wisten niet wat we 
van ze konden verwachten. In het praatje voor de wedstrijd vertelde ik dat we goed in de handen moesten 
gooien en lekker moesten schieten als het kon. In de verdediging wilde ik dat we eerst onze tegenstander 
gingen volgen en dan pas de bal onderscheppen. Voordat de wedstrijd begon gingen we inschieten en 
hoorden we dat de tegenstander ons klein vond. Toen vertelde ik dat we ons daar niks van aan moesten  
 

http://www.kpmaasland.nl/
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trekken. Want kleine mensen zijn vaak sneller dan grote mensen. Toen de wedstrijd begon kwamen we al 
snel met 0-3 voor. Helaas scoorde ONDO ook weer dus stond het 1-3. De doelpunten bleven maar vallen en 
in de rust stond het al 1-7. In de rust vertelde ik dat ik de 10 doelpunten wel wilde halen, maar dat vonden 
jullie nog niet genoeg, jullie gingen voor de 12. Dat is zeker gelukt, de punten bleven maar vallen. Zo stond 
het op een gegeven moment 1-14. Maar doordat we dachten dat we toch al hadden gewonnen lieten we de 
tegenstander vrij staan en konden hun ook weer scoren. 2-14. Maar we waren niet te stoppen en we 
scoorden er nog 5. De tegenstander scoorden er ook nog 1. Zo kwamen we op een eindstand van 3-19. Wat 
een stand! Hartstikke goed gespeeld meiden! En Daantje, bedankt voor het invallen.   Tot dinsdag! Laura 
 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10 uur tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

FOTOVERSLAG Pietentraining 

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