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 VAN HET BESTUUR 
 

Van het bestuur… een foto-verslag 
 
Allereerst willen we iedereen namens het ODO bestuur een heel gezond, gelukkig en sportief 2020 wensen! 
Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen gehad, het oude jaar 2019 achter zich gelaten en het nieuwe jaar 
2020 goed ingeluid.  
 
Welvreugddag, Oliebollentoernooi en RTC teams 
Vrijdag de 27e was een ‘drukke’ dag voor ODO. Vroeg in de ochtend mochten de Kangoeroes, F- en E-
teams de Welvreugddag starten met het traditionele ontbijtje en aansluitende spelletjes. Ruim 40 kinderen 
waren hierbij aanwezig en ik begreep dat het erg gezellig is geweest. 
 
Aan het einde van de ochtend en in de middag was het tijd voor de D- en C- teams en daarna de B- en A-
tjes die Glow in the Dark korfbal mochten gaan spelen. De zaal, korven, palen, ballen en zelfs de kinderen 
zelf werden voorzien van fluor markeringen. Daarna kon het toernooi losbarsten. In leuke gemengde teams 
werden een aantal wedstrijdjes en een heuse finale gespeeld.  
 

     
 
Vanaf 17 uur was het tijd voor het inmiddels traditionele oliebollentoernooi. Een paar wedstrijdjes om op te 
warmen, gevolgd door een buffet in de kantine waar zo’n 90 mensen van mee aten. Om 19 uur was het tijd 
voor het echte toernooi, met maar liefst 125 deelnemers, verdeeld over 3 poules en ik denk zo’n 18 teams. 
Familieteams, vriendenteams, teams van ouders, noem het maar op. Alles en iedereen was 
vertegenwoordigd. In wedstrijdjes van 9 minuten werd al dan niet fanatiek gestreden om de overwinning. Ik 
moet zeggen dat de algehele sfeer super sportief was, hulde daarvoor! De finale werd uiteindelijk ook in 
Glow in de Sfeer gespeeld en had een spannende ontknoping. 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Heel erg trots zijn we op Dana van der End (C3) en Anouk van der Hoeven (B1) die dit seizoen ODO 
vertegenwoordigen met een plekje in het regio-selectieteam Den Haag. Dana speelt bij de categorie <13 en 
Anouk bij <15. Elke twee weken trainen zij met deze teams in de sportcampus in Den Haag en af en toe 
nemen zij deel aan toernooien. Dana heeft vrijdag de 27e meegedaan met het eindejaarstoernooi KNKV 
Talenten Challenge in het topsportcentrum in Rotterdam en Anouk mocht een dag later aldaar haar kunsten 
vertonen. In een spannende finale tegen team Friesland werd Anouk met haar team kampioen! Knap dat 
onze meiden zich goed staande weten te houden tussen veel spelers die veelal hoofdklasse bij grotere 
verenigingen in de buurt spelen. Lees hier het verslag van Dana. 
 

  
Anouk staat onderste rij links.      Dana in actie. 
 
Vreugde en verdriet… 
 
… liggen dicht bij elkaar.  
Op 28 december is Daan Jesse van Vliet geboren, zoon en kleine broer van Willem, Ilse en Roos van Vliet. 
Mooi uitgemikt, want zowel Roos en Daan zijn op de 28e december geboren (en dus jarig). Van harte 
gefeliciteerd met dit kleine, mooie geluk. 
 

https://www.odomaasland.nl/2020/01/04/verslag-van-dana-over-het-regioteam-rtc-den-haag/
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Op 29 december is Riet de Vette overleden. Zij was de oma van Jenny (uit ODO 1), maar niet alleen dat. In 
het verleden heeft zij heel veel voor ODO betekend. In dit bericht meer hierover. Vanaf deze plek willen we 
de familie en naasten condoleren met dit verlies. 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Barbara Hanemaaijer (accommodatie@odomaasland.nl) 
telefoon: 06.533.48.542 
 

JARIGEN 
 
Uiteraard wensen we alle ODO-ers die afgelopen week en aankomende week jarig zijn :  

 

VAN HARTE GEFELICITEERD !!!  
 

Door een technische storing is het helaas niet mogelijk om jullie allemaal bij naam te noemen, onze 
excuses daarvoor.  
 
Als de storing weer is opgelost, komen jullie namen uiteraard hier terug !  

ALGEMEEN 
 

TEAM VAN DE WEEK  -  E1 en E2  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
Team E1 en E2 is zaterdag 11 januari 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 de tweede helft van het zaalseizoen: 

Datum Tegenstander 
Team van de 

Week 

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) 

https://www.odomaasland.nl/2019/12/31/afscheid-van-odo-heldin-riet-de-vette/
mailto:accommodatie@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Verslag van Dana van het regioteam RTC Den Haag 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Dana en 11 jaar en speel in de C3 bij 
ODO. Vorig jaar heb ik een stukje geschreven 
over het regioteam RTC Den Haag -13, waar ik 
in mee mocht spelen afgelopen jaar. We gingen 
om de week op maandag trainen. Binnen in het 
Topsportcentrum in Den Haag en buiten bij 
Fortuna Delft dus dat was wel lekker dichtbij. Er 
speelden ook 6 kinderen van Fortuna in mijn 
team, 3 van Die Haghe, 3 van Reflex en 3 van 
Achilles en ik. We hadden een hele leuke coach 
Wibout, die alles altijd goed kon uitleggen en 
Koos kwam ook helpen als we een toernooi 
hadden. In het begin was het best wel spannend en ff wennen, omdat ik alleen van ODO was, maar dat 
ging al snel over. Met Hemelvaart hadden we een toernooi lekker dichtbij in Maassluis tegen alle 
regioteams van heel NL en daar werden we 2e achter het team van Rotterdam. In de herfstvakantie gingen 
we naar Koog Zaandijk en daar waren we weer met de 12 teams. In onze poule werden we toen 2e. We 
moesten bij de eerste 3 eindigen om in december bij de Korfbal Challenge in Rotterdam in de 
winnaarspoule te komen. Dat was dus gelukt. Op 27 december mochten we met de 6 beste teams van NL 
wedstrijden spelen om de 1e plaats. We speelden 5 wedstrijden tegen: Rotterdam, De Vallei, Friesland, 
Noord-West en Midden Nederland. Het was heel leuk en spannend en aan het einde van de dag zijn we 2e 
van NL geworden, het team van Noord-West was 1e. Ik vond het heel gaaf om mee te doen en heb er ook 
heel veel van geleerd.  

 
Doei ! Dana vd End 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

zaterdag 11 
januari 

11:00 ODO F2 - DES (D) F1 Jelle van Leeuwen 
10:30 Lydia van den Berg, Theo 
Bijloo 

12:00 

ODO E2 - ONDO (G) E3 Bart Moekestorm 

11:30 Joyce Peltenburg 
ODO F1 - Nieuwerkerk F1 Iris Geerse 

ODO F3 - Avanti/Post 
Makelaardij F5 

Thijs Moekestorm 

13:00 ODO D2 - ONDO (G) D5 Kim van den Berg  12:30 Silvia van Nierop 

14:05 ODO C3 - Nieuwerkerk C3 Thijs Ramakers 13:35 Annette Steehouwer 

15:10 ODO A2 - t Capproen A2 Mark Zegwaard 14:40 Jan Moekestorm 

16:25 ODO A1 - Dijkvogels A1 Wim Poot 

 
17:45 ODO 2 - Korbis 2 

 19:00 ODO 1 - Korbis 1 

zaterdag 18 
januari 

09:00 ODO E2 - KVS/Maritiem E1 Pepijn v.d. Hout 
08:30 Carine van Rhee, Joost 
Veenendaal 

10:00 
ODO E1 - Korbis E1 Jaap van Vliet 

09:30 Jessica Rasens 
ODO F2 - Nieuwerkerk F3 Lex de Bruijn 

11:00 ODO D2 - Valto D2 Lennart Moerman 10:30 Wendy de Bruijn 

12:00 ODO D1 - Die Haghe D2 Joyce van Gastel 11:30 Bart Boode 

13:00 ODO C1 - OVVO/De Kroon C2 Joris de Bruijn 12:30 Jeroen Sigon 

14:05 ODO B1 - ALO B1 
Twan van der 
Meijs 

13:35 Simone Wessling 

15:10 ODO A1 - Maassluis A2 Janny Ramakers 14:40 Ronald van der End 

16:25 ODO A3 - Nexus A1 Wim Poot 15:55 Sylvia Kroes 

17:45 ODO 5 - Excelsior (D) 6 Erik Passchier 
 

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
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UITSLAGEN  
 
 

HKV/Ons Eibernest B1 - ODO 
B1 

19-10 

ODO E2 - Nieuwerkerk E3 6-3 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

Van de Technische Commissie 
 
In de afgelopen periode was het bij ODO weliswaar wat stiller rond de velden, maar speelden ODO talenten 
Anouk vd Hoeven en Dana van der End mee bij het eindejaars toernooi Challenge de talenten teams van 
RTC. Mooi om te zien dat deze meiden daar volwaardig mee draaien! In de komende weken zullen diverse 
ODO talenten weer meedoen aan de selecties voor het nieuwe kalenderjaar. Veel succes !! 
 
Na een lange ODO ‘winterstop’ (het lijkt wel voetbal) beginnen we komende week dan weer met een vol 
programma trainingen en wedstrijden voor de zaalcompetitie. Bij de hervatting (na slechts 3 of 4 
speelrondes) is het voor menig team zaak om komende week weer scherp te trainen om zodoende op 
zaterdag scherp uit de kleedkamers te komen en vol aan de bak te gaan om de stand op de ranglijst te 
verbeteren of verdedigen: 
 
Bij de senioren treden ODO 1 en ODO 2 aan tegen Korbis. Voor het 1e team zaak om de punten in huis te 
houden en definitief afstand te nemen van het tot nu toe puntloze Korbis. Voor het 2e  team eenzelfde taak 
met een tegenstander die ook 4 punten heeft. 
 
ODO 3 draait bovenin mee en ontmoet medekoploper (samen met Excelsior) De Dijkvogels in de Maasdijk. 
De punten zullen mee terug moeten naar Maasland, om vol voor de koppositie te gaan. 
 
ODO 4 draait net als op het veld een lastige competitie maar zal moed putten uit het recente gelijkspel 
tegen VEO. De verschillen zijn zeker niet zo groot dus zet hem op!  
 
ODO 5 vindt zichzelf terug in de middenmoot en draait wederom leuk mee in deze 4e klasse. Het puntloze 
De Meervogels aan de zegekar binden geeft aansluiting naar een topklassering...... 
 
Bij de junioren draait ODO A1 nog niet echt lekker ook door blessures. Zaak is om komende zaterdag 
tegen het puntloze Maassluis de punten mee terug naar Maasland te nemen!  
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO A2 is trotse koploper in best wel een hoge poule! Met 6 uit 3 de te kloppen lijstaanvoerder. Komende 
zaterdag tegen ‘t Capproen kan de voorsprong worden uitgebouwd.  
 
ODO A3 heeft het, net als op het veld, moeilijk. Grote nederlagen worden afgewisseld met nipt verlies. Het 
coach duo Danielle en Wouter zorgen voor nieuw enthousiasme. Tegen het eveneens puntloze KCC 
zouden er punten gehaald kunnen worden!  
 
Bij de aspiranten zal ODO B1 na het verlies tegen Merwede vol aan de bak moeten om de koppositie te 
verdedigen. Tegenstander ALO is niet te onderschatten....  
 
In de poule van ODO C1 zijn er 2 duidelijke koplopers die al behoorlijk afstand hebben genomen van de 
rest. Wellicht is alleen de titel ‘best of the rest’ nog te verdienen en dan zal er van tegenstander OVVO 
gewonnen moeten worden!  
 
ODO C2 staat keurig in de middenmoot en zal het zaterdag moeilijk krijgen tegen koploper ALO. Maar..je 
weet nooit!! Zet hem op!  
 
ODO C3 is koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Maar de meeste teams staan daar vlak onder met 4 
punten. Dus ook hier volle bak, zaterdag tegen Nieuwerkerk! 
 
Bij de pupillen is ook ODO D1 trotse (mede-)koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Tegenstander Futura 
zal verslagen moeten worden om de koppositie te behouden!  
 
ODO D2 treft het nog puntloze ONDO en zou zo maar 2 punten aan het totaal kunnen toevoegen. Succes!! 
 
ODO E1 speelt vreemd genoeg zaterdag én volgende week zaterdag tegen koploper Korbis. Na een wat 
matig begin heeft de E1 de smaak meer te pakken, hard trainen deze week om een vuist te gaan maken 
tegen de koploper!  
 
ODO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk en won! Hierdoor staan ze aan kop maar de 
concurrentie ligt op de loer....Zaterdag winnen tegen het puntloze ONDO....maar niet onderschatten hè!  
 
ODO E3 is ook al koploper met 7 punten uit 4 wedstrijden. Maar ook hier veel teams vlak daaronder. 
Tegenstander Die Haghe is nog puntloos....Winnen om aan kop te blijven!! En hopelijk zal Lieke na een 
langdurige blessure weer snel gaan meedoen!  
 
ODO E4 is in de achtervolging op koploper Excelsior, waar eerder van verloren werd in een doelpuntrijke 
wedstrijd. Komende zaterdag het nog puntloze Maassluis....Ook hier geldt, winnen om in de achtervolging 
te blijven! I 
 
n de poule van ODO E5 zit helaas een groot verschil in kracht tussen de tegenstanders. Vooral KCR en 
ONDO springen er uit met hoge uitslagen. Maar er is nog genoeg te behalen tegen de andere 
tegenstanders. En het spel van jullie gaat met de week vooruit! Helaas is Aron, nog steeds te geblesseerd 
om mee te doen de komende weken. Sterkte Aron! 

http://www.ntk.nl
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ODO E6 heeft het zoet der overwinning al een keer mogen smaken .Ik voorspel een spannende wedstrijd 
tegen Twist, zet hem op!!  
 
In de poule van ODO F1 zijn er 2 teams duidelijk sterker: Nieuwerkerk en ODO! Dus het is dé kraker van de 
jeugd komende zaterdag, om 12.00 uur in de Hofstede. Succes!! 
 
ODO F2 heeft 1 overwinning en zal voor elk puntje hard moeten knokken. Succes zaterdag tegen DES!  
 
Ons jongste team ODO F3 draait al heel leuk mee in hun competitie, met al liefst 3 overwinningen! Zaterdag 
tegen Avanti, zet hem op!! 
 
Namens de Technische Cie, Rob van der Hak 
  

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 
 

We gaan weer beginnen!! 
 
Allereerst wil ik jullie allemaal een heel goed, plezierig en blessurevrij 2020 toewensen. 
Komende zaterdag gaan we na een korte korfbalpauze weer beginnen. 
Onderstaand de opstellingen, kan je niet: laat het mij zsm weten! 
Groetjes Helen 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 11 januari 

  

11688 ODO 1 - Korbis 1 Aanvang 19:00 

Coach Leon Aanwezig 18:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G 

  

14887 ODO 2 - Korbis 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 

Afwezig Noor B 

  

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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15236 Dijkvogels 3 - ODO 3 Aanvang 19:10 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Vertrek 18:10 

Dames 
Annet van der S, Janny, Laura Z, 
Marije, Marjanneke 

Chauffeurs Jannes, Mark Z, Thijs R 

 
Sporthal Maasdijk, Lange Kruisweg 44 E,  

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

13554 OZC 3 - ODO 4 Aanvang 20:20 

Coach Bram V Vertrek 19:15 

Heren Bart M, Koen, Nathan, Pepijn Chauffeurs Vera, Bart M, Maud R 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Maud R, Vera De Enk 

Reserves Twan R Enk 134, Rotterdam 

Afwezig Wouter L, Bart V, Jaline Let op: reserveshirts nodig 

  

14852 Meervogels/Física 5 - ODO 5 Aanvang 20:45 

Heren Hans, Olaf, Simon, Teko, Thom Vertrek 20:05 

Dames Barbara H, Marlize, Pien Chauffeurs Olaf, Jarno, Teko 

Reserves Karin, Margot W De Veur 

Afwezig Jarno Prismalaan 40, 2718CX Zoetermeer 

  

17380 ODO A1 - Dijkvogels A1 Aanvang 16:25 

Coach Michiel Aanwezig 15:25 

Heren Cas, Jelle, Sam B, Twan R Scheidsrechter Wouter L 

Dames Fenne, Liza, Marieke H, Sam Z 

Reserves Anouk, Britt, Iris P, Lex, Marit, Stef 

Afwezig Gysa, Joris 

  

18113 ODO A2 - t Capproen A2 Aanvang 15:10 

Coach Jacco Aanwezig 14:10 

Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M Scheidsrechter Mark Z 

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H Zaalwacht Jan Moekestorm 

Reserves Anouk, Britt, Iris P, Marit, Stef 

Afwezig Tjerk D 

  
 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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18100 KCC A3 - ODO A3 Aanvang 17:40 

Coach Daniëlle, Wouter G Vertrek 17:10 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Chauffeurs Femke, Gijs, Dustin 

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

 
Capelseweg 39 2907XA Capelle aan den 
IJssel 

  

 
 

Van de Technische Commissie 
 
In de afgelopen periode was het bij ODO weliswaar wat stiller rond de velden, maar speelden ODO talenten 
Anouk vd Hoeven en Dana van der End mee bij het eindejaars toernooi Challenge de talenten teams van 
RTC. Mooi om te zien dat deze meiden daar volwaardig mee draaien! In de komende weken zullen diverse 
ODO talenten weer meedoen aan de selecties voor het nieuwe kalenderjaar. Veel succes !! 
 
Na een lange ODO ‘winterstop’ (het lijkt wel voetbal) beginnen we komende week dan weer met een vol 
programma trainingen en wedstrijden voor de zaalcompetitie. Bij de hervatting (na slechts 3 of 4 
speelrondes) is het voor menig team zaak om komende week weer scherp te trainen om zodoende op 
zaterdag scherp uit de kleedkamers te komen en vol aan de bak te gaan om de stand op de ranglijst te 
verbeteren of verdedigen: 
 
Bij de senioren treden ODO 1 en ODO 2 aan tegen Korbis. Voor het 1e team zaak om de punten in huis te 
houden en definitief afstand te nemen van het tot nu toe puntloze Korbis. Voor het 2e  team eenzelfde taak 
met een tegenstander die ook 4 punten heeft. 
 
ODO 3 draait bovenin mee en ontmoet medekoploper (samen met Excelsior) De Dijkvogels in de Maasdijk. 
De punten zullen mee terug moeten naar Maasland, om vol voor de koppositie te gaan. 
 
ODO 4 draait net als op het veld een lastige competitie maar zal moed putten uit het recente gelijkspel 
tegen VEO. De verschillen zijn zeker niet zo groot dus zet hem op!  
 
ODO 5 vindt zichzelf terug in de middenmoot en draait wederom leuk mee in deze 4e klasse. Het puntloze 
De Meervogels aan de zegekar binden geeft aansluiting naar een topklassering...... 
 
Bij de junioren draait ODO A1 nog niet echt lekker ook door blessures. Zaak is om komende zaterdag 
tegen het puntloze Maassluis de punten mee terug naar Maasland te nemen!  
 
ODO A2 is trotse koploper in best wel een hoge poule! Met 6 uit 3 de te kloppen lijstaanvoerder. Komende 
zaterdag tegen ‘t Capproen kan de voorsprong worden uitgebouwd.  
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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ODO A3 heeft het, net als op het veld, moeilijk. Grote nederlagen worden afgewisseld met nipt verlies. Het 
coach duo Danielle en Wouter zorgen voor nieuw enthousiasme. Tegen het eveneens puntloze KCC 
zouden er punten gehaald kunnen worden!  
 
Bij de aspiranten zal ODO B1 na het verlies tegen Merwede vol aan de bak moeten om de koppositie te 
verdedigen. Tegenstander ALO is niet te onderschatten....  
 
In de poule van ODO C1 zijn er 2 duidelijke koplopers die al behoorlijk afstand hebben genomen van de 
rest. Wellicht is alleen de titel ‘best of the rest’ nog te verdienen en dan zal er van tegenstander OVVO 
gewonnen moeten worden!  
 
ODO C2 staat keurig in de middenmoot en zal het zaterdag moeilijk krijgen tegen koploper ALO. Maar..je 
weet nooit!! Zet hem op!  
 
ODO C3 is koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Maar de meeste teams staan daar vlak onder met 4 
punten. Dus ook hier volle bak, zaterdag tegen Nieuwerkerk! 
 
Bij de pupillen is ook ODO D1 trotse (mede-)koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Tegenstander Futura 
zal verslagen moeten worden om de koppositie te behouden!  
 
ODO D2 treft het nog puntloze ONDO en zou zo maar 2 punten aan het totaal kunnen toevoegen. Succes!! 
 
ODO E1 speelt vreemd genoeg zaterdag én volgende week zaterdag tegen koploper Korbis. Na een wat 
matig begin heeft de E1 de smaak meer te pakken, hard trainen deze week om een vuist te gaan maken 
tegen de koploper!  
 
ODO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk en won! Hierdoor staan ze aan kop maar de 
concurrentie ligt op de loer....Zaterdag winnen tegen het puntloze ONDO....maar niet onderschatten hè!  
 
ODO E3 is ook al koploper met 7 punten uit 4 wedstrijden. Maar ook hier veel teams vlak daaronder. 
Tegenstander Die Haghe is nog puntloos....Winnen om aan kop te blijven!! En hopelijk zal Lieke na een 
langdurige blessure weer snel gaan meedoen!  
 
ODO E4 is in de achtervolging op koploper Excelsior, waar eerder van verloren werd in een doelpuntrijke 
wedstrijd. Komende zaterdag het nog puntloze Maassluis....Ook hier geldt, winnen om in de achtervolging 
te blijven! I 
 
n de poule van ODO E5 zit helaas een groot verschil in kracht tussen de tegenstanders. Vooral KCR en 
ONDO springen er uit met hoge uitslagen. Maar er is nog genoeg te behalen tegen de andere 
tegenstanders. En het spel van jullie gaat met de week vooruit! Helaas is Aron, nog steeds te geblesseerd 
om mee te doen de komende weken. Sterkte Aron! 
 
ODO E6 heeft het zoet der overwinning al een keer mogen smaken .Ik voorspel een spannende wedstrijd 
tegen Twist, zet hem op!!  

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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In de poule van ODO F1 zijn er 2 teams duidelijk sterker: Nieuwerkerk en ODO! Dus het is dé kraker van de 
jeugd komende zaterdag, om 12.00 uur in de Hofstede. Succes!! 
 
ODO F2 heeft 1 overwinning en zal voor elk puntje hard moeten knokken. Succes zaterdag tegen DES!  
 
Ons jongste team ODO F3 draait al heel leuk mee in hun competitie, met al liefst 3 overwinningen! Zaterdag 
tegen Avanti, zet hem op!! 
 
Namens de Technische Cie, Rob van der Hak 

 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar, na een kerstvakantie waarbij er geen wedstrijden waren, 
maar wel leuke activiteiten gaan we nu weer aan de bak. Het is deze zaterdag een kort programma. Veel 
succes allemaal ! 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 

 

Wedstrijdprogramma zaterdag 11 januari 

  

21328 ODO C3 - Nieuwerkerk C3 Aanvang 14:05   

Coach Jakomijn Aanwezig 13:35  

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

Dames Dana E, Dana V, Demi, Nikki, Sanne R Zaalwacht 
Annette 

Steehouwer 

 

   

24033 Futura D3 - ODO D1 Aanvang 14:00   

Coach Simon, Celine Vertrek 13:00  

Heren Jordy, Noah Chauffeurs 
Nienke, 

Dominique, Jordy 

 

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

P, Tess 
Zuidhaghe  

 

 Beresteinlaan 625 H, Den Haag  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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26112 ODO D2 - ONDO (G) D5 Aanvang 13:00   

Coach Martijn M, Gysa Aanwezig 12:30  

Heren Brent, Sven N, Tim B Scheidsrechter Kim B   

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

Noor V, Pascale 
Zaalwacht Silvia van Nierop 

 

   

 
 

Van de Technische Commissie 
 
In de afgelopen periode was het bij ODO weliswaar wat stiller rond de velden, maar speelden ODO talenten 
Anouk vd Hoeven en Dana van der End mee bij het eindejaars toernooi Challenge de talenten teams van 
RTC. Mooi om te zien dat deze meiden daar volwaardig mee draaien! In de komende weken zullen diverse 
ODO talenten weer meedoen aan de selecties voor het nieuwe kalenderjaar. Veel succes !! 
 
Na een lange ODO ‘winterstop’ (het lijkt wel voetbal) beginnen we komende week dan weer met een vol 
programma trainingen en wedstrijden voor de zaalcompetitie. Bij de hervatting (na slechts 3 of 4 
speelrondes) is het voor menig team zaak om komende week weer scherp te trainen om zodoende op 
zaterdag scherp uit de kleedkamers te komen en vol aan de bak te gaan om de stand op de ranglijst te 
verbeteren of verdedigen: 
 
Bij de senioren treden ODO 1 en ODO 2 aan tegen Korbis. Voor het 1e team zaak om de punten in huis te 
houden en definitief afstand te nemen van het tot nu toe puntloze Korbis. Voor het 2e  team eenzelfde taak 
met een tegenstander die ook 4 punten heeft. 
 
ODO 3 draait bovenin mee en ontmoet medekoploper (samen met Excelsior) De Dijkvogels in de Maasdijk. 
De punten zullen mee terug moeten naar Maasland, om vol voor de koppositie te gaan. 
 
ODO 4 draait net als op het veld een lastige competitie maar zal moed putten uit het recente gelijkspel 
tegen VEO. De verschillen zijn zeker niet zo groot dus zet hem op!  
 
ODO 5 vindt zichzelf terug in de middenmoot en draait wederom leuk mee in deze 4e klasse. Het puntloze 
De Meervogels aan de zegekar binden geeft aansluiting naar een topklassering...... 
 
Bij de junioren draait ODO A1 nog niet echt lekker ook door blessures. Zaak is om komende zaterdag 
tegen het puntloze Maassluis de punten mee terug naar Maasland te nemen!  
 
ODO A2 is trotse koploper in best wel een hoge poule! Met 6 uit 3 de te kloppen lijstaanvoerder. Komende 
zaterdag tegen ‘t Capproen kan de voorsprong worden uitgebouwd.  
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
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ODO A3 heeft het, net als op het veld, moeilijk. Grote nederlagen worden afgewisseld met nipt verlies. Het 
coach duo Danielle en Wouter zorgen voor nieuw enthousiasme. Tegen het eveneens puntloze KCC 
zouden er punten gehaald kunnen worden!  
 
Bij de aspiranten zal ODO B1 na het verlies tegen Merwede vol aan de bak moeten om de koppositie te 
verdedigen. Tegenstander ALO is niet te onderschatten....  
 
In de poule van ODO C1 zijn er 2 duidelijke koplopers die al behoorlijk afstand hebben genomen van de 
rest. Wellicht is alleen de titel ‘best of the rest’ nog te verdienen en dan zal er van tegenstander OVVO 
gewonnen moeten worden!  
 
ODO C2 staat keurig in de middenmoot en zal het zaterdag moeilijk krijgen tegen koploper ALO. Maar..je 
weet nooit!! Zet hem op!  
 
ODO C3 is koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Maar de meeste teams staan daar vlak onder met 4 
punten. Dus ook hier volle bak, zaterdag tegen Nieuwerkerk! 
 
Bij de pupillen is ook ODO D1 trotse (mede-)koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Tegenstander Futura 
zal verslagen moeten worden om de koppositie te behouden!  
 
ODO D2 treft het nog puntloze ONDO en zou zo maar 2 punten aan het totaal kunnen toevoegen. Succes!! 
 
ODO E1 speelt vreemd genoeg zaterdag én volgende week zaterdag tegen koploper Korbis. Na een wat 
matig begin heeft de E1 de smaak meer te pakken, hard trainen deze week om een vuist te gaan maken 
tegen de koploper!  
 
ODO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk en won! Hierdoor staan ze aan kop maar de 
concurrentie ligt op de loer....Zaterdag winnen tegen het puntloze ONDO....maar niet onderschatten hè!  
 
ODO E3 is ook al koploper met 7 punten uit 4 wedstrijden. Maar ook hier veel teams vlak daaronder. 
Tegenstander Die Haghe is nog puntloos....Winnen om aan kop te blijven!! En hopelijk zal Lieke na een 
langdurige blessure weer snel gaan meedoen!  
 
ODO E4 is in de achtervolging op koploper Excelsior, waar eerder van verloren werd in een doelpuntrijke 
wedstrijd. Komende zaterdag het nog puntloze Maassluis....Ook hier geldt, winnen om in de achtervolging 
te blijven! I 
 
n de poule van ODO E5 zit helaas een groot verschil in kracht tussen de tegenstanders. Vooral KCR en 
ONDO springen er uit met hoge uitslagen. Maar er is nog genoeg te behalen tegen de andere 
tegenstanders. En het spel van jullie gaat met de week vooruit! Helaas is Aron, nog steeds te geblesseerd 
om mee te doen de komende weken. Sterkte Aron! 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ODO E6 heeft het zoet der overwinning al een keer mogen smaken .Ik voorspel een spannende wedstrijd 
tegen Twist, zet hem op!!  
 
In de poule van ODO F1 zijn er 2 teams duidelijk sterker: Nieuwerkerk en ODO! Dus het is dé kraker van de 
jeugd komende zaterdag, om 12.00 uur in de Hofstede. Succes!! 
 
ODO F2 heeft 1 overwinning en zal voor elk puntje hard moeten knokken. Succes zaterdag tegen DES!  
 
Ons jongste team ODO F3 draait al heel leuk mee in hun competitie, met al liefst 3 overwinningen! Zaterdag 
tegen Avanti, zet hem op!! 
 
Namens de Technische Cie, Rob van der Hak 

 
 

PUPILLEN E &  F 
 

TEAM VAN DE WEEK  -  E1 en E2  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
Team E1 en E2 is zaterdag 11 januari 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 de tweede helft van het zaalseizoen: 
 

Datum Tegenstander 
Team van de 

Week 

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) 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
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Van de wedstrijdsecretaris 
 
De vakantie zit er weer op . Ik hoop dat jullie een hele leuke kerstvakantie hebben gehad. 
As zaterdag gaan we weer korfballen sommige kinderen staan op om in te vallen bij een ander team. 
Als je niet kan spelen even afmelden bij mij via de email en vanaf donderdag even bellen. 
 
Groetjes! 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 11 januari 

  

30490 Korbis E1 - ODO E1 Aanvang 15:15 

Coach Rob H, Sam Z Vertrek 14:05 

Heren Duncan, Frodo Chauffeurs Frodo, Minke 

Dames Minke, Romae De Dreef 

 
Sniepweg 59 WADDINXVEEN 

  

30986 ODO E2 - ONDO (G) E3 Aanvang 12:00 

Coach Marieke H Aanwezig 11:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Bart M 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette 

  

28803 Die Haghe E2 - ODO E3 Aanvang 12:00 

Coach Cynthia, Marit Vertrek 11:00 

Heren Thijmen Chauffeurs Thijmen, Ilse van de K 

Dames 
Emma, Ilse van de K, Sanne H, 
Sofie 

Sportcampus Zuiderpark 

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

  

39647 Maassluis E4 - ODO E4 Aanvang 09:00 

Coach Jenny, Liza Vertrek 08:20 

Heren Tjerk S, Youp Chauffeurs Donna, Junaylee 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Olympia 

 
Rozenlaan 2 Maassluis * OF * Atletiekpad 5 SPIJKENISSE 

  

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl
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40155 Twist E4 - ODO E6 Aanvang 10:10 

Coach Ronald Vertrek 09:30 

Heren Guus Chauffeurs Dieke J, Guus 

Dames Anjali, Dieke J, Marieke P, Robin Westwijk 

 
Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

  

34215 ODO F1 - Nieuwerkerk F1 Aanvang 12:00 

Coach Nikki H, Anouk Aanwezig 11:30 

Heren Mees Scheidsrechter Iris G 

Dames Anne, Feline, Fleur G, Noelle-Sophie 

  

33295 ODO F2 - DES (D) F1 Aanvang 11:00 

Coach Wilco Aanwezig 10:30 

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

Scheidsrechter Jelle 

 
Zaalwacht Lydia van den Berg, Theo Bijloo 

  

37075 
ODO F3 - Avanti/Post 
Makelaardij F5 

Aanvang 12:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 11:30 

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

Scheidsrechter Thijs M 

Afwezig Ella Zaalwacht Joyce Peltenburg 

  

 
 

Van de Technische Commissie 
 
In de afgelopen periode was het bij ODO weliswaar wat stiller rond de velden, maar speelden ODO talenten 
Anouk vd Hoeven en Dana van der End mee bij het eindejaars toernooi Challenge de talenten teams van 
RTC. Mooi om te zien dat deze meiden daar volwaardig mee draaien! In de komende weken zullen diverse 
ODO talenten weer meedoen aan de selecties voor het nieuwe kalenderjaar. Veel succes !! 
 
Na een lange ODO ‘winterstop’ (het lijkt wel voetbal) beginnen we komende week dan weer met een vol 
programma trainingen en wedstrijden voor de zaalcompetitie. Bij de hervatting (na slechts 3 of 4 
speelrondes) is het voor menig team zaak om komende week weer scherp te trainen om zodoende op 
zaterdag scherp uit de kleedkamers te komen en vol aan de bak te gaan om de stand op de ranglijst te 
verbeteren of verdedigen: 
 

http://www.lrombout.nl/
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Bij de senioren treden ODO 1 en ODO 2 aan tegen Korbis. Voor het 1e team zaak om de punten in huis te 
houden en definitief afstand te nemen van het tot nu toe puntloze Korbis. Voor het 2e  team eenzelfde taak 
met een tegenstander die ook 4 punten heeft. 
 
ODO 3 draait bovenin mee en ontmoet medekoploper (samen met Excelsior) De Dijkvogels in de Maasdijk. 
De punten zullen mee terug moeten naar Maasland, om vol voor de koppositie te gaan. 
 
ODO 4 draait net als op het veld een lastige competitie maar zal moed putten uit het recente gelijkspel 
tegen VEO. De verschillen zijn zeker niet zo groot dus zet hem op!  
 
ODO 5 vindt zichzelf terug in de middenmoot en draait wederom leuk mee in deze 4e klasse. Het puntloze 
De Meervogels aan de zegekar binden geeft aansluiting naar een topklassering...... 
 
Bij de junioren draait ODO A1 nog niet echt lekker ook door blessures. Zaak is om komende zaterdag 
tegen het puntloze Maassluis de punten mee terug naar Maasland te nemen!  
 
ODO A2 is trotse koploper in best wel een hoge poule! Met 6 uit 3 de te kloppen lijstaanvoerder. Komende 
zaterdag tegen ‘t Capproen kan de voorsprong worden uitgebouwd.  
 
ODO A3 heeft het, net als op het veld, moeilijk. Grote nederlagen worden afgewisseld met nipt verlies. Het 
coach duo Danielle en Wouter zorgen voor nieuw enthousiasme. Tegen het eveneens puntloze KCC 
zouden er punten gehaald kunnen worden!  
 
Bij de aspiranten zal ODO B1 na het verlies tegen Merwede vol aan de bak moeten om de koppositie te 
verdedigen. Tegenstander ALO is niet te onderschatten....  
 
In de poule van ODO C1 zijn er 2 duidelijke koplopers die al behoorlijk afstand hebben genomen van de 
rest. Wellicht is alleen de titel ‘best of the rest’ nog te verdienen en dan zal er van tegenstander OVVO 
gewonnen moeten worden!  
 
ODO C2 staat keurig in de middenmoot en zal het zaterdag moeilijk krijgen tegen koploper ALO. Maar..je 
weet nooit!! Zet hem op!  
 
ODO C3 is koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Maar de meeste teams staan daar vlak onder met 4 
punten. Dus ook hier volle bak, zaterdag tegen Nieuwerkerk! 
 
Bij de pupillen is ook ODO D1 trotse (mede-)koploper met 6 punten uit 3 wedstrijden. Tegenstander Futura 
zal verslagen moeten worden om de koppositie te behouden!  
 
ODO D2 treft het nog puntloze ONDO en zou zo maar 2 punten aan het totaal kunnen toevoegen. Succes!! 
 
ODO E1 speelt vreemd genoeg zaterdag én volgende week zaterdag tegen koploper Korbis. Na een wat 
matig begin heeft de E1 de smaak meer te pakken, hard trainen deze week om een vuist te gaan maken 
tegen de koploper!  

http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk en won! Hierdoor staan ze aan kop maar de 
concurrentie ligt op de loer....Zaterdag winnen tegen het puntloze ONDO....maar niet onderschatten hè!  
 
ODO E3 is ook al koploper met 7 punten uit 4 wedstrijden. Maar ook hier veel teams vlak daaronder. 
Tegenstander Die Haghe is nog puntloos....Winnen om aan kop te blijven!! En hopelijk zal Lieke na een 
langdurige blessure weer snel gaan meedoen!  
 
ODO E4 is in de achtervolging op koploper Excelsior, waar eerder van verloren werd in een doelpuntrijke 
wedstrijd. Komende zaterdag het nog puntloze Maassluis....Ook hier geldt, winnen om in de achtervolging 
te blijven! I 
 
n de poule van ODO E5 zit helaas een groot verschil in kracht tussen de tegenstanders. Vooral KCR en 
ONDO springen er uit met hoge uitslagen. Maar er is nog genoeg te behalen tegen de andere 
tegenstanders. En het spel van jullie gaat met de week vooruit! Helaas is Aron, nog steeds te geblesseerd 
om mee te doen de komende weken. Sterkte Aron! 
 
ODO E6 heeft het zoet der overwinning al een keer mogen smaken .Ik voorspel een spannende wedstrijd 
tegen Twist, zet hem op!!  
 
In de poule van ODO F1 zijn er 2 teams duidelijk sterker: Nieuwerkerk en ODO! Dus het is dé kraker van de 
jeugd komende zaterdag, om 12.00 uur in de Hofstede. Succes!! 
 
ODO F2 heeft 1 overwinning en zal voor elk puntje hard moeten knokken. Succes zaterdag tegen DES!  
 
Ons jongste team ODO F3 draait al heel leuk mee in hun competitie, met al liefst 3 overwinningen! Zaterdag 
tegen Avanti, zet hem op!! 
Namens de Technische Cie, Rob van der Hak 

KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
As zaterdag is er trainen van 11 uur tot 12 uur in de sporthal de hofstede. 
 
Heel veel plezier ! 
 
Groetjes,  
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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http://www.bvb-substrates.nl/

