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 VAN HET BESTUUR 
 

Van het bestuur 
 
Handtekeningenjagers, ballen, gloeien in het donker en oliebollen 
Tijdens de wedstrijden van de selectie weer goed gevulde tribunes en een gezellige sfeer, ook door het 
luidruchtig aanmoedigen tijdens de wedstrijd van ODO 1, door teams van de week ODO E3 en ODO E4. De 
oproep van afgelopen week werd opgepakt door deze zeer jonge spelers, de trommel is back in the 
Hofstede! Helaas wisten ODO 1 en 2 de punten niet in de Hofstede te houden. Dat weerhield de 
handtekeningenjagers van de E3 en E4 niet om fanatiek op zoek te gaan naar de spelers en begeleiding 
om met hun mooie fotoboek de handtekeningen op te halen. Een leuk gezicht en mooi initiatief! Ondanks 
het verlies bleef het nog lang druk en gezellig bij Sjee.  
 
Afgelopen weken waren er ineens een aantal (vooral K5) ballen zoek in de Hofstede. Niet 1, niet 2 maar 
zelfs 3 ballen. Nu kan het altijd wel gebeuren dat er een bal eens zoek raakt,  en meestal duikt die bal de 
week er na weer op. Nu 3 ballen zoek en na een korte ronde langs alle gebruikers geen indicatie dat ze 
terug zouden komen. Niet handig zeker als je doordeweeks met grote groepen moet trainen. En financieel 
ook niet echt lekker. Dat heeft er helaas wel toe geleid dat we wat ‘strenger’ om moeten gaan met het 
uitgeven van de ballen op een competitie dag. Kwestie van niet al te veel ballen uit de kast halen, het 
toezicht verdelen onder de aanwezige ODO-ers, enzovoorts. Iets met een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid! Overigens willen we nog steeds wel zo vriendelijk zijn om teams die bij ons te gast 
zijn en geen ballen bij zich hebben, onze ballen ter beschikking te stellen. Ook hier geldt, dat de coaches 
van onze teams verzocht worden ervoor te zorgen dat ze dan wel ingeleverd worden. Ook het meenemen 
van een bal naar een uitwedstrijd (de meeste clubs geven geen ballen meer aan de tegenstanders, helaas) 
blijft uiteraard mogelijk. Maar zorg dat de bal(len) weer tijdig in de kast terecht kom(t)en!  
Opmerkelijk, tot slot, is wel het gegeven dat er gisteren middag ineens toch weer 2 ballen extra in de kast 
zaten........Rara...maar dank! 
 
Met nog 1 volle competitiezaterdag  -14 December- kijken we vooruit naar de gezellige feestdagen en 
natuurlijk op 27 December de Welvreugddag voor de jeugd (iets met donker en gloeien) en het 
oliebollentoernooi voor senioren, junioren, B1, ouders, ex-leden, enthousiaste betrokkenen bij ODO, 
vrienden van....et cetera (wellicht ook deels met gloeien in het donker). De inschrijving is inmiddels 
begonnen en er zijn al diverse teams ingeschreven, leuk!  Er is voor iedereen plekje, je kan mee eten en 
ook gezellig alleen komen kijken, oliebollen of flappen eten  en borrelen.....! Geef je op!! 
 
Rob van der Hak 
 
 
  
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 
 
Van harte gefeliciteerd namens alle ODO-ers ! 
 

8 december Sven Passchier 

 
Evi Lispet 

11 december Donna Ammerlaan 

12 december Barbara Hanemaaijer 

15 december Sanne Heijdra 

 

 

ALGEMEEN 
 

 
WELVREUGD DAG 2019  

 
D - C - B - A TEAMS  

 
SAVE THE DATE! 

 
Op vrijdagmiddag 27 december staat er weer een toffe middag activiteit op de planning voor de 
D, C, B en A. Thema, tijden en link voor de inschrijving volgen nog maar zorg dat je erbij bent! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Welvreugddag 27 december 2019 
 

Lieve jongens en meisjes, 
 
Op vrijdagochtend 27 december wordt de “Welvreugddag” georganiseerd in sporthal de Hofstede! ‘s 
Ochtends is er voor de kinderen uit de E, F en Kangoeroe Klup een activiteit die tot ongeveer 10:30 uur zal 
duren.  
Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama! We vinden het erg leuk als jullie een 
vriendje of vriendinnetje meenemen!  Geef je wel even op als je gezellig komt op de 27e!!! De link 
hiervoor volgt nog. 
 
In het kort: 
WAT:  Welvreugddag 2019 
WIE:  E, F en Kangoeroe Klup + vriendjes/vriendinnetjes 
WAAR:             Sporthal de Hofstede 
WANNEER:   vrijdag 27 december 
HOE LAAT: 8:00 uur tot ong. 10.30 uur 
KLEDING: Pyjama en sportschoenen 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl  
Daphne: 06-11730575 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Oliebollen toernooi – vrijdag 27 december 2019 

 

Na de Kerstdagen is het weer zover….op vrijdag 
27 December houden we weer het bijna fameuze 
en altijd gezellige oliebollentoernooi in de 
Hofstede!  

Dit toernooi (we spelen op 3 pupillenvelden met 
teams 4 tegen 4) is ooit begonnen door selectie 
en jeugd elkaar te laten bestrijden (in een mix) op 
een wat meer ontspannen manier.  

Het werd groter en groter, en gezelliger en 
gezelliger, door naast alle senioren, junioren en 
B1 ook vooral oud leden en ouders van de jeugd 
aan te moedigen om deel te nemen en/of een 
team te vormen.  

Gezelligheid daar gaat het vooral om. De laatste paar jaar verzorgen we zelfs de mogelijkheid om te eten, 
er wordt een warm buffet geregeld tegen een redelijke prijs! 

Vanaf 17.00 uur worden er al wedstrijdjes gespeeld (van circa 10 minuten), en het hoofdtoernooi start rond 
19.00 uur. 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 heerlijke oliebollen en appelflappen. Met uiteraard ruimte voor een praatje en drankje aan de 
bar bij Sjee René. Meestal zijn we tot in de late uurtjes nog bezig! 

Uiteraard kan je ook alleen komen kijken en mee eten en -drinken…. In de wandelgangen hebben we al 
veel berichten over deelname gehoord! 

Schrijf je nu in! 

Rob van der Hak & Frits van Manen 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCQGgRq2t_IQK7hkXYb96msvUuU5vs05CzOnRYiCpskeBm9A/viewform
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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UITSLAGEN 
ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 16-18 

ODO 2 - Vitesse (Ba) 2 14-24 

Twist 3 - ODO 3 10-21 

Olympia (S) 3 - ODO 4 16-13 

Tempo 5 - ODO 5 10-14 

ODO A1 - ONDO (G) A2 13-15 

ODO A2 - Excelsior (D) A1 11-9 

ZKV (Zu) A1 - ODO A3 9-8 

ODO B1 - Avanti/Post 
Makelaardij B2 

10-9 

ODO C1 - Excelsior (D) C1 5-8 

Nikantes C1 - ODO C2 3-6 

ODO C3 - Die Haghe C2 8-4 

ODO D2 - Avanti/Post 
Makelaardij D3 

4-6 

Refleks E1 - ODO E1 12-12 

Achilles (Hg) E3 - ODO E3 8-15 

Excelsior (D) E6 - ODO E4 17-14 

Olympia (S) E4 - ODO E5 5-2 

KCR E4 - ODO E6 8-1 

ODO F1 - Avanti/Post 
Makelaardij F1 

24-9 

ODO F3 - Fortuna/Delta 
Logistiek F6 

4-7 
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

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 Erik Passchier 
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 Niels Haring 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 
 

zaterdag 21 
december 

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

zaterdag 04 
januari 

11:00 ODO E2 - Nieuwerkerk E3 
Kim van den 
Berg 

De taken van de zaalwacht vind je hier https://www.odomaasland.nl/zaalwacht . Als je niet kunt vragen we 
je in eerste instantie om te proberen met iemand anders te ruilen. Heb je opmerkingen of vragen over de 
zaalwacht stel ze dan aan de TC, tc@odomaasland.nl .  

Mocht je niet kunnen fluiten, ruil dan met iemand anders die voor dezelfde categorie wedstrijden staat 
opgesteld (het fluiten van B1 vraagt andere vaardigheden dan de F3). Mocht je willen weten wie dat 
ongeveer zijn, mail dan Jaap krijg je een lijstje namen. Heb je geruild, of heb je een andere opmerking over 
de scheidrechters, neem dan ook contact op met Jaap van Vliet, scheidsrechter@odomaasland.nl / 06-
24272330 

https://www.odomaasland.nl/zaalwacht
mailto:tc@odomaasland.nl
mailto:scheidsrechter@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 28 8 09-12-2019 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 

Wisselende resultaten 
Afgelopen zaterdag een groen/rode zaterdag: er was een “rode” uitslag voor 1, 2, 4, A1 en A3 en een 
“groene” voor 3, 5 en A2.  
Komende zaterdag een aantal belangrijke wedstrijden: ODO 2 moet tegen mede-degradatie kandidaat 
Reeuwijk, ODO 3 tegen mede-koploper Excelsior en voor een aantal andere teams (zoals OD 4 en ODO A1 
en A3) zou het ook goed zijn als ze zaterdag punten gaan pakken. 
 
Succes allemaal zaterdag! 
 
Groetjes Helen 
 

 Wedstrijdprogramma zaterdag 14 december 

  

10939 Reeuwijk 1 - ODO 1 Aanvang 18:50 

Coach Leon Vertrek 17:00 

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

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G De Meerkoet 

 
Buitenomweg 7, 2811BM, Reeuwijk 

  

13534 Reeuwijk 2 - ODO 2 Aanvang 17:35 

Coach Lennart L Vertrek 15:50 

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

Chauffeurs Martijn V, Twan M, Ilse A 

Dames Daphne , Ilse A, Iris G, Isa (?) , Kim B De Meerkoet 

Afwezig Noor B Buitenomweg 7, 2811BM, Reeuwijk 

  

15162 ODO 3 - Excelsior (D) 4 Aanvang 17:45 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Aanwezig 16:45 

Dames Annet van der S, Janny, Marije, Marjanneke 

Reserves Daniëlle, Jaline 

  
 

http://www.ntk.nl
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13494 ODO 4 - VEO 5 Aanvang 16:30 

Coach Bram V Aanwezig 15:40 

Heren Bart V, Bart M, Koen, Nathan, Pepijn Scheidsrechter Marc 

Dames Daniëlle, Eline , Jaline, Maud R, Vera 

Afwezig Wouter L, Celine 

  

13414 ODO 5 - ALO 4 Aanvang 15:15 

Heren Hans, Olaf, Teko, Thom Aanwezig 14:15 

Dames Barbara H, Helen, Marlize Scheidsrechter Erik 

Reserves Michiel 

Afwezig Simon, Jarno, Pien 

  

18477 Fortuna/Delta Logistiek A3 - ODO A1 Aanvang 18:30 

Coach Michiel Vertrek 16:50 

Heren Jelle, Sam B, Twan R Chauffeurs Marieke, Liza, Sam Z 

Dames Gysa, Liza, Marieke, Sam Z Fortuna-hal 

Reserves Brigit, Jordi, Laura P, Lex Schoemakerstraat 342, Delft 

Afwezig Joris 

  

17276 NIO A2 - ODO A2 Aanvang 16:20 

Coach Jacco Vertrek 15:15 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M Chauffeurs Laura P, Jordi, Thijs M 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Wilgenring 

Reserves Gijs, Karlijn 
Melanchtonweg 70, Hillegersberg-
Schiebroek 

Afwezig Tjerk D 

Opmerking gaarne 1 auto reserves A1 in Delft afzetten 

  

39080 ODO A3 - Futura A1 Aanvang 14:00 

Coach Daniëlle, Wouter G Aanwezig 13:30 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Scheidsrechter Thijs R 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Zaalwacht Marjan Vos-Pols 

Reserves Kevin 

  

 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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Wedstrijdverslagen 
 

ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 (16-18) 

Zaterdag 8 december stond de wedstrijd tegen Vitesse uit Barendrecht op het programma. Een ploeg waar 
we in de afgelopen twee jaar meerdere malen tegen hebben gespeeld. Het resultaat van de afgelopen jaren 
was telkens niet in ons voordeel, 3x verlies, 1x gelijkspel.  
Na een goede voorbereiding te hebben gedraaid en de eerste twee wedstrijden te hebben gewonnen waren 
we gebrand ook deze wedstrijd naar onze hand te trekken en de koppositie in de poule te behouden. Het 
vertrouwen in de selectie is groot. Iedereen is bereid voor elkaar te werken, wat leidt tot een leuk spel en 
een goede sfeer.  
Vorige week was een harde strijd, we stonden op scherp. Vitesse is een ploeg die bekend staat om zijn 
dynamische spel en mogelijkheden over 8 schijven. Vanuit Leon dan ook de aanwijzing om allereerst je 
eigen tegenstander uit te schakelen.  
De wedstrijd begon met een hoog baltempo. Het openingsdoelpunt kwam van de kant van Vitesse, snel 
gevolgd door een strafworp voor ODO 1-1. Een schot van Cynthia leidde tot een 2-1 voorsprong, echter 
was dit van korte duur Vitesse maakte de 2-2.  
De eerste twintig minuten ging het gelijk op, beide ploegen waren scherp en gehaaid. Aan de kant van ODO 
waren er aanvallend wat slordigheden. Het spel was soms chaotisch wat leidde tot onnodig snel balverlies. 
Ondanks dat bleven we aansluiting houden.  
Met nog 10 minuten tot de rust stond het 6-6. Door meer rust in de aanvallen te nemen, werd het spel beter. 
Via schoten van Willem en Lennart zette we voor het eerst in de wedstrijd Vitesse op een afstand van twee 
verschil, 8-6. Met aan beide kanten nog een doelpunt gingen we met 9-7 de rust in.  
Verdedigend hadden we het redelijk op orde. Er werd strak en dichtbij verdedigd en rond de paal werden 
geen onnodige kansen weggegeven. Aanvallend was het slordig. We waren onrustig, wat leidde tot onnodig 
balverlies. Hierdoor zat er in de eerste helft een periode waarin lang niet gescoord werd. Aan ons de taak 
om dit in de tweede helft niet te laten gebeuren.  
De inzet was goed, de duels werden gewonnen, dit moesten we volhouden. De eerste 10 minuten van de 
tweede helft hielen we strak vol. Verdedigend sloten we goed aan. Met schoten van Willem, Rick en Lennart 
bleven we de voorsprong houden tot 12-10. Hierna zette Vitesse aan en kwam het tot een gelijkspel, 12-12. 
Tijdens deze periode ging het net als de eerste 10 minuten gelijk op en kon het nog twee kanten op voor 
ODO. Gedurende dit kwartier maakte Vitesse makkelijk doelpunten, ze waren scherp.  
Aan de kant van ODO werd er moeizamer gescoord en werd het spel aanvallend statischer. In deze 
spannende eindfase van de wedstrijd knokte we ons tweemaal terug van een achterstand via een schot van 
Rick (14-14) en een doorloop van Jenny (15-15). Met nog 5 minuten op de klok kon het dubbeltje twee 
kanten opvallen. 
 Een dame van Vitesse was op schot en schoot hun vanaf de zijlijn op een voorsprong van twee doelpunten 
verschil. Aanvallend was ODO in deze fase slordig en werd er niet gescoord. De heer van Rick maakte het 
af, en scoorde de 15-18.  
 

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


 Praatpaal jaargang 28 11 09-12-2019 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Tot slot scoorde Joyce nog, 16-18 waardoor de uiteindelijke uitslag meer liet zien hoe de wedstrijd was. 
Uiteindelijk verliezen we deze wedstrijd mijns inziens niet verdedigend. In de laatste 20 minuten van de 
tweede helft maken we maar 4 doelpunten, te weinig.  
Na hard geknokt te hebben en de overwinning te hebben geroken was dit een zure nederlaag. Uiteindelijk 
mogen we trots zijn om deze ploeg zo lang bijgebleven te zijn. Het moet alleen beter. De fases waarin we 
niet scoren moeten eruit.  
Nog twee trainingen tot de laatste wedstrijd van het jaar. Het was leuk om te zien hoe vol de tribunes weer 
zaten, de sfeer was ernaar en dat geeft steun in het veld!  
De volgende thuiswedstrijd is in het nieuwe jaar op zaterdag 11 januari om 19.00 uur. Volgende week 
mogen we de punten halen in Reeuwijk, start 18.50 uur.  
Zien we jullie daar ook?  
Tot slot mijn complimenten aan de scheidsrechter. Hoewel hij niet opviel in het spel, was dat misschien juist 
zijn kwaliteit. Hij hield goed het overzicht (ook wel makkelijk met die lengte) en floot op de juiste momenten. 
Veelal wordt het vergeten, maar zonder scheidsrechter geen wedstrijd.  
Bedankt! Jenny 
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

WELVREUGD DAG 2019  
 

D - C - B - A TEAMS  
 

SAVE THE DATE! 
 

Op vrijdagmiddag 27 december staat er weer een toffe middag activiteit op de planning voor de 
D, C, B en A. Thema, tijden en link voor de inschrijving volgen nog maar zorg dat je erbij bent! 

 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
Zaterdag hebben C1 en D2 helaas verloren de andere teams wisten de punten te behouden. Aanstaande 
zaterdag zijn C3 en D2 vrij, een klein programma dus voor de aspiranten. 
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.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 14 december 

  

19514 Merwede/Multiplaat B1 - ODO B1 Aanvang 16:30  

Coach Frits van Manen Vertrek 15:15 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Chauffeurs Cas, Marit, Fenne 

Dames Anouk, Britt, Fenne, Iris P, Marit De Stoep  

Reserves Kobus, Toine S 
Kromme Stoep 1, 3361 HE 
Sliedrecht 

Opmerking Reserves komen na hun wedstrijd. 

  

22979 IJsselvogels C2 - ODO C1 Aanvang 14:00  

Coach Diana E, Isa  Vertrek 12:45 

Heren Kobus, Toine S Chauffeurs 
Madeleine, Abigail, 
Toine S 

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

Zuidplas  

Opmerking 
Reserves B1 rechtstreeks brengen na de 
wedstrijd. 

sportlaan 3, Moordrecht 

 Let op: reserveshirts nodig 

  

21782 ODO C2 - Nieuwerkerk C4 Aanvang 13:00  

Coach Nathan, Koen Aanwezig 12:30 

Heren Jayden, Joa, Jonatan, Maarten Scheidsrechter Niels 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Zaalwacht Jos van den Berg 

Reserves Dana E, Sven P 

  

24500 ODO D1 - Meervogels/Física D2 Aanvang 12:00  

Coach Simon, Celine Aanwezig 11:30 

Heren Jordy, Noah Scheidsrechter Joyce G 

Dames 
Dominique, Lotte, Lynn, Naomi, Nienke, 
Ruth P, Tess 

Zaalwacht Donald de Raad 

  

 

 

 

 

 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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WELVREUGD DAG 2019  
 

D - C - B - A TEAMS  
 

SAVE THE DATE! 
 

Op vrijdagmiddag 27 december staat er weer een toffe middag activiteit op de planning voor de 
D, C, B en A. Thema, tijden en link voor de inschrijving volgen nog maar zorg dat je erbij bent! 

 
 

PUPILLEN E &  F 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
Afgelopen zaterdag wisselend succes met 2 overwinningen, 1 gelijkspel en 4 verloren wedstrijden. Maar wel 
heel veel doelpunten, er werd maar liefst 138x gescoord (ODO en tegenstanders) in 7 wedstrijden! ODO E5 
en ODO E6 verloren weliswaar maar hebben de smaak van het scoren wel te pakken. Komende zaterdag 
spelen alle E en F teams, een vol programma!  
 
Veel plezier en succes allemaal,  
 
groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 14 december 

  

28614 ODO E1 - Nieuwerkerk E1 Aanvang 11:00  

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Martijn V 

Dames Minke, Romae Zaalwacht Erik Passchier 

  

28519 Weidevogels E1 - ODO E2 Aanvang 12:00  

Coach Marieke Vertrek 10:50 

Heren Benjamin, Tijn Chauffeurs Benjamin, Eva V 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Sportpalet  

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/


 Praatpaal jaargang 28 14 09-12-2019 

   
 

 
 
 

 
 

28682 ODO E3 - Dubbel Zes E1 Aanvang 10:00  

Coach Cynthia, Marit Aanwezig 09:30 

Heren Thijmen Scheidsrechter Iris G 

Dames Donna, Emma, Ilse van de K, Sofie Zaalwacht Jan Henk van de Kamp 

Afwezig Lieke 

  

39646 ODO E4 - WION E2 Aanvang 09:00  

Coach Jenny, Liza Aanwezig 08:30 

Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Thijs M 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Zaalwacht Annette Crans, Chantal Breukel 

  

36573 ODO E5 - ONDO (G) E12 Aanvang 09:00  

Coach Femke, Iris P Aanwezig 08:30 

Heren Aron S, Ruben Scheidsrechter Lex 

Dames Marieke P, Maud A, Sophie 

  

40165 ODO E6 - ZKV (Zu) E1 Aanvang 11:00  

Coach Ronald Aanwezig 10:30 

Heren Guus Scheidsrechter Tjerk D 

Dames Anjali, Dieke J, Robin, Sophie 

  

33228 Die Haghe F1 - ODO F1 Aanvang 12:00  

Coach Nikki H, Anouk Vertrek 11:10 

Heren Mees Chauffeurs Anne, Mees 

Dames 
Anne, Feline, Fleur G, Noelle-
Sophie 

Sportcampus Zuiderpark  

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

  

34433 Achilles (Hg) F2 - ODO F2 Aanvang 09:10  

Coach Wilco Vertrek 08:20 

Dames 
Daantje, Frederique, Iris B, Maud 
G, Noelle-Sophie 

Chauffeurs Maud G, Frederique 

 
Sportcampus Zuiderpark  

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

http://www.kpmaasland.nl/
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37074 Excelsior (D) F2 - ODO F3 Aanvang 09:00  

Coach Laura P, Roos H Vertrek 08:15 

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

Chauffeurs Sanne A, Benthe 

Afwezig Ella De Buitenhof  

 
Duke Ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

 

Wedstrijdverslagen 
 

Refleks E1 - ODO E1 (12-12) 

Met Juliette als extra speler mee vandaag (Duncan niet helemaal fit) tegen Refleks uit Rijswijk. Een van de 
teams die goed meedraaien en wat ook tijdens de wedstrijd bleek , een prima tegenstander. Het spel golfde 
heen en weer waardoor het voor het publiek leuk was om te zien maar voor de coach (in ieder geval 
mij) niet altijd even leuk. Jullie kregen het maar niet voor elkaar om vroeg druk te zetten op de 
tegenstander, waardoor zij eerder kansen kregen. En bij balbezit voor ons werd er toch te vaak al snel 
aangelegd om te schieten, soms vanaf een onmogelijke afstand. Maar we hebben ook hele mooie dingen 
gezien, goede passes, veel strijdlust, bikkelen en ook mooie aanvallen die heel goed werden afgerond. In 
de 2e helft vond ik dat ze zeker de bovenliggende partij waren en kort voor tijd beloonden we ons zelf met 
een 10-12 voorsprong. Ik dacht even 'in the pocket' maar helaas werd een flinke overtreding door de 
overigens zeer goed leidende scheidsrechter over het hoofd gezien, waardoor Refleks terug in de wedstrijd 
kwam door direct te scoren. In de consternatie (toch wel pijn en traantjes na de overtreding) hadden we 
geen controle en wist Refleks in de laatste 10 seconden nog eens te scoren. Een gelijkspel als resultaat en 
grote teleurstelling. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het kan zijn om toch het hoofd koel te houden. De 
beslissing is op dat moment waarmee je het moet doen en wat er ook gebeurt, je moet ermee (leren) 
omgaan. Jullie coach weet er alles van ;-)  . De volgende keer pakken we de punten! Juliette viel weer goed 
in en liep als een terriër te verdedigen. Dank je wel voor het meegaan!   tot dinsdag!   Rob   

Achilles (Hg) E3 - ODO E3 (8-15) 

Vandaag zijn we afgereisd naar de Sportcampus in het Zuiderpark. Wat een mooi en vooral groot complex 
(maar we vinden ons clubhuis en de Hofstede toch stiekem wel gezelliger). Zou de E3 de overwinning van 
de laatste keer vervolg kunnen geven? De laatste keer was trouwens erg spannend met een 11-12 
overwinning uit bij Ondo, met een doelpunt van ODO in het slotsignaal. In die wedstrijd die op en neer ging 
toch de 2 punten mee genomen. Wat waren ze blij naar een matig buitenseizoen. Zo nu heb ik mijn 
verslagbeurt van vorig keer toch nog een beetje goed gemaakt :-) Het team was vandaag niet compleet. 
Sofie was een weekend weg, Lieke nog geblesseerd en Ilse was de ochtend ziek geworden. Thijmen en 
Emma vertegenwoordigde de E3 en deze werd aangevuld met 2 toppers, Tijn en Fleur uit de E2. Super dat 
jullie mee hebben gedaan! We begonnen spectaculair, zelf zo dat de tegenstander er geen raad mee wist. 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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We kregen veel ruimte en hierdoor werd het zelf een beetje chaotisch. Maar als snel kwam er iets meer rust 
in het spel, alhoewel de beweegelijkheid van de ODO-ers was ongekend. Als snel 0-4 door 3x Fleur en 1x 
Tijn. Dit werd nog verder uitgebouwd naar 0-6. Op een stand van 2-7 kreeg Thijmen een verdiende 
strafworp en was er de kans om te scoren door een E3-er. Helaas mis, maar niets aan de hand we gingen 
door. Er werd goed verdedigd en Thijmen strooide met boogpasjes, geweldig. Tijn probeerde alles van een 
grote afstand erin te gooien, geweldig! Emma had met zichzelf afgesproken alleen maar op de rand te 
gooien of net ernaast. :-) Met de rust was Achilles teruggekomen maar 4-7, maar dit was wat vertekenend. 
Wij konden niet wisselen en zij hadden 2 wisselspelers, dus zouden ze op fitheid toch dichterbij komen? Na 
rust golfde het wat meer op een neer en wisten wij vaders het van te tribune natuurlijk veel beter dan de 
scheidsrechter, en nee, wij waren wel objectief... Inmiddels was het 6-12 door 9x Fleur en 3x Tijn en toen 
was Emma daar toch op mooi aangeven van Fleur, 6-13. Dit gaan we niet meer weggeven. Cynthia en 
Marit bleven de spelers van positieve coaching voorzien. Top gedaan meiden. Nog een doelpunt van Tijn 
en de laatste van Emma waardoor de eindstand op 8-15 is uitgekomen. Weer 2 punten in de tas en 
bovenaan in de poule. Volgende week thuis tegen de medekoploper, dus we hopen weer op een leuke 
wedstrijd! Groeten van een trotse vader van Emma. 

Excelsior (D) E6 - ODO E4 

Vandaag moesten we tegen Excelsior. Zij stonden net als ons ongeslagen bovenaan. Vooraf zeiden Jenny 
en Liza dat we goed moesten vrijlopen en goed moesten verdedigen. Het ging best goed, alleen het 
verdedigen ging wat minder. Wij hebben 14 doelpunten gescoord. Helaas scoorden zij er 4 meer. 
Einduitslag 18-14 Tjerk en Sanne 

ODO F1 - Avanti/Post Makelaardij F1 (24-9) 

De wedstrijd was heel leuk. Met 24-9 liggen wij in een deuk. Het is belangrijk dat wij met het gooien van de 
bal uitstappen. Strakke ballen gooien en dus geen boog grappen. De scheidsrechter was ook nog een 
beetje moe. Verdedigd fluiten in de f het leek een ratjetoe. Aan het gelach was het wel te horen Dat odo f1 
gelijk ook al verdedigd begon te scoren! Dat scoren hield maar niet op. Zelfs in de laatste minuut wist mees 
te scoren, helemaal top. Want zo kan iedereen met een goed gevoel naar huis. Iedereen heeft weer 
gescoord bij odo thuis! We waren ook nog heel snel. Nikki zei we doen het goed en winnen redden we wel. 
Ik vond het leuk dat we de wedstrijd hebben gewonnen. En dit seizoen goed zijn begonnen. Noelle sophie 
bedankt voor het invallen. Leuk dat je zo goed kan korfballen Ook met anne die lekker snel speelt Weet 
fleur hoe zij het spel verdeelt. Kan mees de ballen van de grond en uit de lucht pakken kan ik hierdoor 
scoren en in de verdediging mijn tegenstander aanpakken. Voorlopig bovenaan in de competitie blijven. 
Mag Fleur het volgende stukje over de wedstrijd schrijven. Feline (met hulp van mijn mama) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
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Welvreugddag 27 december 2019 
 

Lieve jongens en meisjes, 
 
Op vrijdagochtend 27 december wordt de “Welvreugddag” georganiseerd in sporthal de Hofstede! ‘s 
Ochtends is er voor de kinderen uit de E, F en Kangoeroe Klup een activiteit die tot ongeveer 10:30 uur zal 
duren.  
Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama! We vinden het erg leuk als jullie een 
vriendje of vriendinnetje meenemen!  Geef je wel even op als je gezellig komt op de 27e!!! De link 
hiervoor volgt nog. 
 
In het kort: 
WAT:  Welvreugddag 2019 
WIE:  E, F en Kangoeroe Klup + vriendjes/vriendinnetjes 
WAAR:             Sporthal de Hofstede 
WANNEER:   vrijdag 27 december 
HOE LAAT: 8:00 uur tot ong. 10.30 uur 
KLEDING: Pyjama en sportschoenen 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl  
Daphne: 06-11730575 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl
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KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
De Kangoeroes trainen komende zaterdag om 10.00 uur! 

 
Veel plezier en succes allemaal,  
 
groetjes, Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

Welvreugddag 27 december 2019 
 

Lieve jongens en meisjes, 
 
Op vrijdagochtend 27 december wordt de “Welvreugddag” georganiseerd in 
sporthal de Hofstede! ‘s Ochtends is er voor de kinderen uit de E, F en 
Kangoeroe Klup een activiteit die tot ongeveer 10:30 uur zal duren.  
Deze ochtend zullen we starten met een gezellig ontbijt in pyjama! We 
vinden het erg leuk als jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen!  
Geef je wel even op als je gezellig komt op de 27e!!! De link hiervoor 
volgt nog. 
 
In het kort: 
WAT:  Welvreugddag 2019 
WIE:  E, F en Kangoeroe Klup + vriendjes/vriendinnetjes 
WAAR:             Sporthal de Hofstede 
WANNEER:   vrijdag 27 december 
HOE LAAT: 8:00 uur tot ong. 10.30 uur 
KLEDING: Pyjama en sportschoenen 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl  
Daphne: 06-11730575 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
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