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 VAN HET BESTUUR 
 
 
De zaalcompetitie is alweer 2 weken in volle hevigheid hervat met wisselende resultaten. Voor wat betreft 
de selectie gisteren nipte overwinning voor Maassluis 1 en 2 in de derby tegen ODO, waarbij er voor ODO 
toch wel verrassenderwijs meer haalbaar was geweest. ODO A1 haalde eerder op de dag wel de 
overwinning tegen Maassluis. 
 
 
Van de week hebben we al kunnen mededelen dat we met zowel Leon Posthumus, Remco Verbarendse en 
Frits van Manen (die zijn 12e seizoen bij ODO ingaat!) overeen zijn gekomen om ook volgend jaar deel uit te 
maken van de technische staf. Lennart van der Lingen zal na afloop van het seizoen stoppen als 
trainer/coach van ODO 2. In de komende tijd zullen we verder werken aan de invulling van de technische 
staf en begeleiding voor het komende seizoen.  
 
 
Zo ook aan de invulling van trainers, coaches en scheidsrechters voor de jeugd teams en -wedstrijden, wat 
wekelijks door een legertje ODO leden en ook ouders (maar liefst iets van 60+ personen!) wordt gedaan. In 
Februari alweer begint de technische commissie, samen met een aantal andere ODO leden, aan de 
voorbereidingen van de opstellingen voor het komende seizoen. En willen we graag stappen zetten met het 
opzetten van een structuur voor het opleiden/begeleiden van de jeugdtrainers en het borgen daarvan.  
 
 
In de tussentijd is ODO ook druk bezig met het realiseren van de nieuwe buitenruimte/terras, ter 
voorbereiding van de 2e helft van het veldseizoen. En worden ook de plannen voor een renovatie van 
(binnenkant van) de kantine in detail voorbereid om uiterlijk zomer 2020 uitgevoerd te worden. Met daarin 
onder meer een grotere werkruimte in de keuken en bar, en meer eigentijdse, smaakvolle aankleding. 
Maar eerst het afronden van de zaalcompetitie, waar we op nu pas ongeveer op de helft zitten.  
 
 
Namens het bestuur, 
 
Rob van der Hak 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen in januari weer een fijne  verjaardag toe. 
 
20  -  Bas van Buuren 
22  -  Feline Barendse en Amber Verboon 
23  -  Willem van Vliet en Lennart Moerman 
26  -  Gijs Vos en Duncan Strootman 
 
 
 

 

 

 

ALGEMEEN 
 

Potgrondactie: bezorgers flyers gezocht 
 
HELP JE MEE? Hoewel het pas half januari is, krijgen we al voorzichtig de eerste lentekriebels…! Komt het 
door het zachte weer of zijn het de voorbereidingen van onze jaarlijkse potgrondactie…?  
In de week van 1 tot 8 februari gaan we in Maasland en Maassluis flyeren om de potgrondactie weer onder 
de aandacht te brengen.  
 
De C en D teams nemen een groot gedeelte van Maasland voor hun rekening.  Echter voor de wijken in 
Maassluis zoeken we nog enthousiaste helpende handjes die wat wijken van folders willen voorzien. Dit kan 
natuurlijk ook met meerdere mensen, zo ben je sneller klaar en het is nog gezellig ook. 
 
Wil jij helpen flyeren? Mail dan naar potgrond@odomaasalnd.nl of stuur een appje naar 06 -14645544 (Pien 
van der Meer). 
 
We kunnen jouw hulp goed gebruiken! 
 
 

mailto:potgrond@odomaasalnd.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Afsluiting Molenweg 
 
Houd er rekening mee dat aanstaande zaterdag de Molenweg is afgesloten. 
 
 

UITSLAGEN 
 

Maassluis 1 - ODO 1 15-13 Valto C3 - ODO C3 6-10  

Maassluis 2 - ODO 2 18-17 ODO D1 - Die Haghe D2 12-3  

Achilles (Hg) 6 - ODO 3 11-20 ODO D2 - Valto D2 6-11  

Valto 5 - ODO 4 20-10 ODO E1 - Korbis E1 6-5  

ODO 5 - Excelsior (D) 6 13-11 ODO E2 - KVS E1 14-8  

ODO A1 - Maassluis A2 15-12 Excelsior (D) E2 - ODO E3 5-8  

Avanti A5 - ODO A2 3-18 Avanti E3 - ODO E4 8-9  

ODO A3 - Nexus A1 5-7 Korbis E7 - ODO E5 10-2  

ODO B1 - ALO B1 7-11 Excelsior (D) E7 - ODO E6 2-1  

ODO C1 - OVVO C2 8-3 ODO F2 - Nieuwerkerk F3 10-8  

ALO C1 - ODO C2 5-10    

 
 

SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

zaterdag 25 
januari 

10:00 ODO E6 - ONDO (G) E11 Nicolette Vermeer 09:30 Jan Simon de Jong, 
Annemieke Dijkshoorn 

11:00 ODO E5 - KCR E3 Lex de Bruijn 10:30 Marloes de Bakker 

ODO F1 - 
Meervogels/Física F1 

Daphne Wierda 

12:00 ODO C3 - Vitesse (Ba) C2 Martijn van Vliet 11:30 Marcel Boon 

13:00 ODO C2 - LYNX C1 Jarno de Man 12:30 Bianca van der Marel 

14:00 ODO A2 - Refleks A3 Tim Plieger 13:30 Lisette Wuijster 

15:15 ODO 4 - KVS/Maritiem 6 Jaap van Vliet  

16:30 ODO 3 - Valto 4 Hans van Gastel 

17:45 ODO 2 - WION 2  

19:00 ODO 1 - WION 1 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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zaterdag 01 
februari 

10:00 ODO E3 - ONDO (G) E6 Iris Geerse 09:30 Annemieke van Roon, John 
Barendse 

11:00 ODO E2 - Valto E1 Rick Vermeer 10:30 Wilbur van der Tang 

ODO F1 - RWA F1 Annet van der Sar 

12:00 ODO D2 - NIO D2 Jesse v.d. Hout 11:30 Paula Koole 

13:05 ODO D1 - Achilles (Hg) 
D2 

Marlize van 
Nierop 

12:35 Marielle van Buuren - Broos 

14:10 ODO C2 - Dubbel Zes C1 Aron van Zielst 13:40 Barbera van der Marel 

15:15 ODO 4 - Dubbel 
Zes/Futura 3 

Marc 
Goudzwaard 

 

16:30 ODO A1 - Korbis A1 Erik Passchier 

17:45 ODO 2 - Paal Centraal 2  

19:00 ODO 1 - Paal Centraal 1 

 
 

TECHNISCHE ZAKEN 

Eerste verlengingen technische en medische staf ODO een feit 

Het bestuur en de technische commissie van ODO zijn verheugd om nu al mee te kunnen delen dat Leon 
Posthumus (ODO 1), Remco Verbarendse (sportmedisch-verzorger) en Frits van Manen (B1) ook volgend 
seizoen invulling geven aan de technische en medische staf van ODO.  

Lennart van der Lingen (trainer/coach ODO 2) heeft aangegeven na twee jaar, aan het eind van dit seizoen 
te stoppen.  

‘We zijn blij dat we in een vroeg stadium al contracten hebben kunnen verlengen en we respecteren de 
beslissing van Lennart om na twee jaar te stoppen met de begeleiding van ODO 2. We hopen over de rest 
van de begeleidingsstaf op korte termijn meer bekend te kunnen maken.’ aldus voorzitter Technische 
Commissie Rob van der Hak. 

 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SENIOREN & JUNIOREN 

Zuur 
 
Het waren 2 zure verliezen afgelopen zaterdag voor de selectie in Maassluis. Zowel ODO 1 als ODO 2 
verloren, maar er had voor beide ploegen zeker meer in gezeten.  
ODO 3, 5, A1 en A2 wonnen hun wedstrijd; 3 en 5 draaien netjes bovenin mee, A2 staat nog steeds 
bovenaan en A1 pakte belangrijke punten tegen hekkensluiter Maassluis A2. 
 
Helaas verloren ODO 4 en A3. 4 moest tegen de koploper, dus dit was van tevoren al wel ingecalculeerd. 
A3 verliest de laatste tijd steeds met minder grote cijfers, ze staan weliswaar onderaan in hun poule maar 
de 2 ploegen boven hun hebben maar 2 punten, en als ze zo door blijven gaan komen de overwinningen er 
echt wel aan en kunnen ze dus nog naar boven kruipen in de poule. 
 
Onderstaand de opstellingen voor komende zaterdag, veel succes allemaal!! 
 
Groetjes Helen 
06-24912423 

 
 
Afsluiting Molenweg 
 
Houd er rekening mee dat aanstaande zaterdag de Molenweg is afgesloten. 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 25 januari 

  

12361 ODO 1 - WION 1 Aanvang 19:00 

Coach Leon Aanwezig 18:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V 

Dames Diana E, Jenny, Joyce?, Cynthia? 

  

16126 ODO 2 - WION 2 Aanvang 17:45 

Coach Lennart L Aanwezig 16:45 

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

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

Reserves Marije 
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13795 

 
 
ODO 3 - Valto 4 

 
 
Aanvang 

 
 
16:30 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Aanwezig 15:30 

Dames Annet van der S, Janny, Laura Z, Marije Scheidsrechter Hans 

Reserves Daniëlle, Jaline 

  

15903 ODO 4 - KVS/Maritiem 6 Aanvang 15:15 

Coach Bram V Aanwezig 14:25 

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

Dames Daniëlle, Eline , Jaline, Maud R, Vera 

Afwezig Wouter L, Celine 

  

15892 Pernix 5 - ODO 5 Aanvang 20:50 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko, Thom Vertrek 19:30 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien, Pien2 Chauffeurs Barbara H, Thom, Pien 

 
De Zijl 

 
Paramaribostraat 66, 2315VK Leiden 

  

17430 Twist A1 - ODO A1 Aanvang 15:45 

Coach Michiel Vertrek 14:35 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs Joris, Jelle, Sam B 

Dames Gysa, Liza, Marieke H, Sam Z Westwijk 

Reserves Brigit, Jordi, Laura P, Lex Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

Opmerking Margreet brengt reserves A1 naar Twist, Vlaardingen 

  

18820 ODO A2 - Refleks A3 Aanvang 14:00 

Coach Jacco Aanwezig 13:00 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M, Tjerk D Scheidsrechter Tim P 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Zaalwacht Lisette Wuijster 

Reserves Femke, Gijs, Karlijn 

Opmerking Margreet brengt reserves A1 naar Twist, Vlaardingen 

  

 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG 
 

Maassluis 1 - ODO 1 (15-13) 

Sinds 2 jaar stond de wedstrijd Maassluis – ODO weer eens op het programma. Een echte regioderby.  
Vooraf werd er door beide ploegen en supportersgroepen heel erg naar toe geleefd. Dankzij de bijzondere 
positie van ondergetekende (trainer/coach van Maassluis B1, speler van ODO 1), kreeg ik dit van beide 
kampen mee. Derby’s zijn vaak de leukere wedstrijden voor zowel spelers als publiek, met veel spanning en 
strijd. En van spanning was bij de 2e teams van beide ploegen zeker sprake. Waar Maassluis de 
overwinning in de laatste minuut wist te ‘stelen’, had ODO zeker aansprak op minimaal een punt. Zo werkt 
het helaas in de sport, soms valt het goede kant op, en soms ook niet. Aan het eerste de taak om wel een 
overwinning te boeken om ook het tweede een beetje tegemoet te komen. Het publiek van beide ploegen 
was in grote getalen op deze wedstrijd afgekomen en de Olympiahal zat goed vol. Maassluis kreeg als 
eerste de handen op elkaar van het publiek door de eerste aanval gelijk te promoveren tot een doelpunt.  
 
Hierna vielen de doelpunten wat moeizamer aan beide kanten. Mede door het missen van een aantal 
opgelegde kansen. Het was Maassluis wat steeds het initiatief nam maar nog niet kon weglopen. Tot 3-3 
toen het eerste gat van 2 werd geslagen door de thuisploeg. Hierna wilde Maassluis doordrukken en tegen 
het einde van de eerste helft hadden ze een gat van 4 te pakken. Om niet te ver achter te raken moest 
ODO voor rust er nog iets tegenover stellen. Dit lukte min of meer met 1 doelpunt wat resulteerde in een 8-5 
ruststand. Waar Maassluis in de eerste helft uit de startblokken schoot, was het in de tweede helft de beurt 
aan ODO. Er kwam wat meer beleving en na rust werd het gat gelijk teruggebracht naar nog maar één 
doelpunt. Maassluis kon zich echter net op tijd weer oprichten en liep weer uit naar 3, en later nog naar 4 
verschil. 
 
ODO bleef er wel voor vechten, maar bij Maassluis vielen de doelpunten net wat eenvoudiger. Zij hoefden 
iets minder moeite te doen om een goal te maken. ODO wist het gat nog wel weer te verkleinen naar 2 
maar dichterbij dan dat zouden we niet komen. Tot het einde is er gestreden voor elke bal (tot bloedens aan 
toe) maar het mocht niet baten. Maassluis was de betere ploeg vandaag. De verdediging van ODO was 
wederom dik in orde. Met het minste aantal tegentreffers van de hele competitie, werden er ook maar 15 
doelpunten door gelaten tegen koploper Maassluis. Wat een goede prestatie is. Maar 13 doelpunten zelf 
maken is simpelweg te weinig. Het aandachtspunt is helder. Aan ons de taak om daar volgende week thuis 
tegen WION weer stappen in te zetten. We hopen dan weer net zo veel publiek te mogen verwelkomen als 
vandaag.   Rick 
 
 
 
 

http://www.ntk.nl
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Zaterdag was er voor iedere ploeg een wedstrijd. B1 speelde thuis en verloor helaas van Alo, zaterdag 
tegen Weidevogels nieuwe kansen. De C ploegen hebben allemaal gewonnen, keurig gedaan. D1 speelde 
tegen Die Haghe en won ruim met 12-3. D2 had het tegen Valto lastig en verloor met 6-11.  Zaterdag 
mogen jullie tegen Vitesse ook een goede ploeg in jullie poule, maar elke wedstrijd begint weer met 0-0. 
Iedereen weer veel succes. 
 
Margreet Poot 
 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

 
Afsluiting Molenweg 
 
Houd er rekening mee dat aanstaande zaterdag de Molenweg is afgesloten. 
 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 25 januari 

 

  

19413 Weidevogels B1 - ODO B1 Aanvang 14:10  

Coach Frits van Manen Vertrek 12:30 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Chauffeurs Toine W, Britt, Sem T 

Dames Anouk, Britt, Fenne, Iris P, Marit Sporthal Rijneveen  

 Let op: reserveshirts nodig 

  

23661 Korbis C2 - ODO C1 Aanvang 16:15  

Coach Diana E, Isa  Vertrek 15:00 

Heren Kobus, Toine S Chauffeurs 
Iris de B, Kobus, 

Aimee 

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

Madeleine, Nina V 
De Dreef  

 Sniepweg 59 WADDINXVEEN 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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23512 

 

ODO C2 - LYNX C1 

 

Aanvang 

 

13:00  

Coach Nathan, Koen Aanwezig 12:30 

Heren Jayden, Joa, Jonatan, Maarten Scheidsrechter Jarno 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M Zaalwacht Bianca van der Marel 

Reserves Dana E, Sven P 

  

23118 ODO C3 - Vitesse (Ba) C2 Aanvang 12:00  

Coach Jakomijn, Lennart M Aanwezig 11:30 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Scheidsrechter Martijn V 

Dames Dana E, Dana V, Demi, Nikki, Sanne R Zaalwacht Marcel Boon 

  

24875 Excelsior (D) D2 - ODO D1 Aanvang 15:15  

Coach Simon, Celine Vertrek 14:20 

Heren Jordy, Noah Chauffeurs Lynn, Ruth P, Lotte 

Dames Lotte, Lynn, Naomi, Nienke, Ruth P, Tess De Buitenhof  

Reserves Birke Duke ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

  

36874 Vitesse (Ba) D2 - ODO D2 Aanvang 11:20  

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 10:20 

Heren Brent, Sven N, Tim B Chauffeurs 
Tim B, Noor V, 

Pascale, Ciara 

Dames 
Birke, Charlotte B, Ciara, Evi R, Ilse K, 

Merel, Noor V 
Bongerdhal  

Afwezig Pascale 
Dierensteinweg 6b 2991 xj 

barendrecht 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
De E2 speelde om 9 uur al en het was een spannende wedstrijd tegen kvs en de E2 won. Daarna speelde 
de F2 en de E1. Dit waren ook hele spannende wedstrijden die allebei gewonnen werden. 
 
Helaas verloren de E5 en E6 hun wedstrijden. 
 
As zaterdag gaan we weer lekker korfballen sommige kinderen staan op om in te vallen. 
Ouders houd er rekening mee dat de molenweg is afgesloten as zaterdag. 
 
Heel veel plezier. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 
Afsluiting Molenweg 
 
Houd er rekening mee dat aanstaande zaterdag de Molenweg is afgesloten. 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 25 januari 
 

  

31879 ONDO (G) E1 - ODO E1 Aanvang 10:00 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 09:10 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Frodo, Romae 

Dames Minke, Romae De Hoekstee 

Reserves Juliette Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

31381 ODO E5 - KCR E3 Aanvang 11:00 

Coach Femke, Iris P Aanwezig 10:30 

Heren Ruben, Tjerk S Scheidsrechter Lex 

Dames Marieke P, Maud A, Sophie Zaalwacht Janneke Boer - v.d. Beukel 

Afwezig Aron S 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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36489 

 
ODO E6 - ONDO (G) E11 

 
Aanvang 

 
10:00 

Coach Ronald Aanwezig 09:30 

Heren Guus Scheidsrechter Nicolette 

Dames Anjali, Dieke J, Robin, Sophie Zaalwacht 
Jan Simon de Jong, Annemieke 
Dijkshoorn 

  

35103 ODO F1 - Meervogels/Física F1 Aanvang 11:00 

Coach Nikki H, Anouk Aanwezig 10:30 

Heren Mees Scheidsrechter Daphne 

Dames Anne, Feline, Fleur G 

  

35114 Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO F2 Aanvang 10:00 

Coach Wilco Vertrek 09:00 

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

Chauffeurs Iris B, Daantje 

 
Fortuna-hal 

 
Schoemakerstraat 342, Delft 

  

37076 Achilles (Hg) F3 - ODO F3 Aanvang 09:00 

Coach Laura P, Roos H Vertrek 08:10 

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

Afwezig Ella Transvaal Den Haag 

Opmerking 
gelijk terug omdat fleur om 11 uur moet 
spelen 

Colensostraat 2, Den Haag 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO E1 - Korbis E1 (6-5) 

Vorige week speelden we ook tegen Korbis, uit in Waddinxveen. We waren daar zeker niet in goede doen, 
vooral de taken en opdrachten werden niet goed uitgevoerd en de inzet matig. Daar tegenover stond een 
goed spelend Korbis, die echt al mooie aanvallen opzet, met aangever en doorloopballen, waarbij de 
aanvaller net voor de aangever naar 'binnen' gaat. En daar hadden we veel moeite mee. Resultaat een 
verdiend pak slaag met maar liefst 12-4..... Dus in de thuiswedstrijd de kans om je ware gezicht te laten 
zien...…! Met Sam er weer bij als coach (fijn!) Vooraf een wat uitgebreider praatje, waarbij veel aandacht 
voor: hoe haal je de angel uit het spel van Korbis?  

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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En, gaan we nu zelf wel ook eindelijk weer eens gewoon aanvallen, in plaats van net over de middenlijn al 
tot schot komen? Nu, het was aan jullie om die taken uit te voeren. En wat hebben we genoten! De eerste 
10 minuten waren nog wat weifelend en nam Korbis het initiatief in de score, 0-1.  Jullie kwamen echter 
steeds beter in de wedstrijd en al snel werd er gelijk gemaakt en namen we een 2-1 voorsprong. Er werd 
beter gekeken en nagedacht in balbezit, waardoor er betere kansen kwamen. Het genieten was vooral ook 
de manier waar op jullie de angel uit de Korbis aanval haalden door goed n de ruimte voor te verdedigen! 
Een taak die heel veel energie kost maar ook veel oplevert.  De score liep op naar liefst 6-1 in ons voordeel, 
met mooie doelpunten. Korbis werd er een beetje wanhopig van, en jullie weerden iets vermoeider. In de 
laatste 10 minuten zie je dat die vermoeidheid toe slaat, en Korbis zette nog een keertje flink aan. De 
inhaalrace stokte op 6-5 en wat was het spannend! We wonnen de wedstrijd maar zowel Korbis als ODO 
lieten zien dat korfbal op dit niveau hartstikke leuk kan zijn. Met deze overwinning is Korbis de ongeslagen 
status kwijt, en we zijn benieuwd hoe zij o.a. tegen Fortuna en Refleks  gaan presteren. De competitie blijft 
in ieder geval leuk en spannend zo, de teams ontlopen elkaar niet veel. Komende week ONDO, die we 
zeker niet moeten onderschatten! Van de week weer hard trainen.....We hebben er zijn in! Trots op jullie wat 
er is neergezet gisteren!!   Sam en Rob 

ODO E2 - KVS/Maritiem E1 

Zaterdagochtend 8.30 uur, Hofstede in Maasland. Verzamelen voor de 
thuiswedstrijd tegen KVS/Maritiem. Da's best vroeg. Zowel voor de 
spelers, als de supporters. En dat het vroeg was, merkten we al snel. 
In het eerste kwart waren we niet zo scherp. We waren niet snel 
genoeg en gaven de tegenstander teveel ruimte. Die maakte daar 
gretig gebruik van en al snel stonden we 0-3 achter. Hoe kan je een 
sporthal doodstil krijgen? Eva weet het; gewoon heel hard tegen de 
grond gaan. Fleur neemt over, zodat Eva weer opgelapt kan worden. 
Voor rust weet Benjamin er met een mooie bal nog 1-3 van te maken. 
Rust voor de spelers, werk aan de winkel voor de coaches. Zijn jullie 
aan de bal, ga dan niet allemaal op een kluitje staan. Creëer ruimte en 
blijf spelen! Het tweede kwart weten we wat beter in spel te komen. 
Veel kansen, maar hoeveel kunnen er niet in vallen? We hebben het 
maar niet bijgehouden. Juliette weet de ballen weer te onderscheppen, 
Fleur komt op dreef en halverwege de wedstrijd staat het door een 
goed samenspel 5-6. Het is weer tijd voor de coaches; hebben we de 
bal, loop dan niet met z'n alle gelijk weg. We moeten nog wel over 
kunnen spelen. En als je vrij staat, zorg wel dat je nog aanspeelbaar  
bent. We blijven lachten, we blijven vechten.  
Hoe anders blijkt dat bij de tegenstander te zijn. Eva is hersteld en gaat weer spelen, bikkel. Fleur wordt 
Floris, maar ook in die rol weet ze de korf te vinden. De rollen worden opnieuw verdeeld, wij leiden het spel 
en de tegenstander moet er achteraan. Halverwege weten we naast KVS te komen. En eindelijk, ook Tijn 
weet weer hoe de ballen door de korf moeten. Met 11-8 gaan we beginnen aan het laatste kwart. Hebben 
we de tegenstander weten te breken? Er loopt zomaar iemand het veld af. We houden ons hoofd erbij en 
weten nog 3x de bal door de korf te krijgen. Met een stand van 14-8 klinkt het eindsignaal. Leek het er in de 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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eerste helft op dat we genadeloos afgemaakt zouden worden, bleven we vechten en wisten we het spel 
naar onze hand te zetten. Volgende wedstrijd wat beter 
uitgeslapen beginnen, dan zetten we direct de druk erop!  

Excelsior (D) E2 - ODO E3 

Hallo allemaal, We moesten tegen Excelsior uit Delft. 
Feline viel in, omdat Lieke nog steeds geblesseerd is. 
Gelukkig traint ze weer mee. We begonnen best goed met 
de wedstrijd. Emma scoorde gelijk 2 doorloopballen. En 
Sofie maakte de 3-0. We hebben goed samen gespeeld. 
Thijmen gaf veel doorlopen aan. Ilse onderschepte veel 
ballen. En we gaven soms doorloopballen van te ver aan. 
Feline maakte de laatste goal. De eindstand was 5-8 voor 
ODO. Groeten, Thijmen. 

Avanti/Post Makelaardij E3 - ODO E4 (8-9) 

Vandaag moesten we tegen Avanti. Het heeft drie gelijk gestaan. 2-2, 3-3 en 8-8. Ze hebben maar 
voorgestaan en dat de 2-1. Toen gingen we meer scoren en goed verdedigen. In de derde helft kreeg Tjerk 
pijn aan zijn been dus ging hij er uit en kwam Sanne er weer in. We kwamen toen uiteindelijk 5-8 voor en zo 
bleef het eventjes. Opeens scoorde zij der toch nog 2 dus werd het nog even spannend. Ze scoorde daarna 
zelfs de 8-8. Toen ging we nog snel een goede aanval neerzetten en hebben we toch nog de 8-9 aan het 
horen. Toen floot ze scheids af en hebben we de spannende wedstrijd toch gewonnen. Super goed gedaan 
allemaal! Tot volgende week Groetjes Donna en Sanne 

Korbis E7 - ODO E5 (10-2) 

Vandaag de reis naar Waddinxveen, zonder Iris die zelf moest spelen en ook zonder Aron, die nog 
geblesseerd is. Hopelijk over een weekje of wat weer proberen mee te trainen Aron! Anne ging met ons 
mee om met zijn 5-en te zijn. De sporthal was groot en lawaaierig, dus eerst maar eens kijken wat er 
allemaal gebeurt en daarna een praatje on de kleedkamer. We doen dat om ons beter voor te bereiden op 
de wedstrijd (moeilijk woord concentratie) en natuurlijk nog eens vertellen waar we zoal op moeten letten. 
Bij het begin van de wedstrijd waren we er klaar voor. Korbis heeft een team wat net al wat meer ingespeeld 
is. En bovendien kregen ze het voor elkaar om de kansen die ze kregen, bijna allemaal in een doelpunt om 
te zetten. En dat is pech. Jullie speelden met veel inzet, en deden goed je best om de tegenstander te 
volgen en goed te verdedigen. In balbezit lukte het helaas niet om elke keer goed uit te stappen, op tijd of 
goed te gooien. Daardoor kreeg Korbis helaas veel balbezit. Maar onder leiding van een goed fluitende 
scheidsrechter hielden jullie goed vol tot het einde, en wisten zelfs nog 2x te scoren via Sophie en Anne! De 
eind uitslag was 10-2 maar je ziet dat jullie elke week weer stapjes maken. En dat is hartstikke leuk om te 
zien. Van de week gaan we weer hard trainen! Anne bedankt voor het meegaan en meespelen! Femke, Iris, 
Remco en Rob 

http://www.kpmaasland.nl/
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KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10 tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
TEAM VAN DE WEEK  -  De KANGOEROES  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
De Kangoeroes (de aanstormende talenten van onze vereniging!) zijn zaterdag 25 januari Team van de 
Week. De wedstrijd begint 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 de rest van het zaalseizoen: 

Datum Tegenstander Team van de Week 

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) 

 

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