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 ALGEMEEN 
 

Helpers Potgrondactie 2020 
 
Inmiddels zijn de folders uitgedeeld in heel Maasland en in delen van Maassluis en er zijn al vele bestellingen binnen. 
Maar……… we zijn er nog lang niet. We moeten immers veel zakken verkopen, willen we een leuk bedrag voor de 
vereniging overhouden. Daarom zullen we de komende weken nog eens extra energie in deze actie gaan steken. En 
daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
 
HUIS-AAN-HUIS RONDE 

Maandag 2 maart om 18.30 uur willen we met een grote groep een ronde langs de Maaslandse deuren houden. We 
vragen dan of de mensen alsnog potgrond bij ons willen bestellen. Uiteraard slaan we de adressen die al besteld 
hebben over, dus we gaan gericht langs de deuren.  
Voor deze huis-aan-huis ronde rekenen we op de volgende mensen: 
 
Maandag 2 maart om 18.15 uur verzamelen in de sporthal:  
Begeleiding: Jaap v W.?, Thom, Jannes, Marlize en Pien (18.00) 
ODO 1: Joyce, 
ODO 2: Noor, Isa, Iris G, Ilse, Kim, Daphne W 

ODO 3: Annet, Janny, Marije 

ODO 4: Vera, Maud, Eline, Danielle, Celine,  
ODO 5: Barbara  
ODO overige: Karin, Laura Z, Marjanneke, Jakomijn 

 
ODO A1: Gysa, Liza, Sam 

ODO A2: Brigit, Laura P, Nicolette, Roos 

ODO A3: Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou, Nina 

ODO B1: Fenne, Marit, Britt, Iris P, Anouk 

 
Extra huis-aan-huis ronde: 
Annet, Marieke, Diana, Cynthia 
 

NEEM ALLEMAAL JE FIETS MEE!!! 
 
NB: Met hoe meer mensen we dit doen, des te sneller we klaar zijn. Het is dus belangrijk dat jullie er allemaal 
zijn. Verzamelen bij de sporthal.  
 
Bij voorkeur niet afschrijven, want we hebben jullie allemaal nodig. Mocht je echt niet kunnen, dan lopen we 
waarschijnlijk nog een 2e ronde. Mocht je dan ook niet kunnen, dan krijg je (als dat nog nodig is) een paar straten die je 
dan zelf zult moeten doen (maar samen op bovengenoemde avonden is toch veel gezelliger…). We verwachten 
namelijk dat iedereen zijn/haar bijdrage aan deze actie wil leveren! 
 
Als je er op 2 maart echt niet kunt zijn, dan graag z.s.m mailen naar: 
 
potgrond@odomaasland.nl 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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JARIGEN 
 

 

23 februari Daantje van der Salm 
24 februari Charlotte Broos en Fleur van der Gaag 

26 februari Liz Arkesteijn 
27 februari Lisa de Raadt en Stef Haring 

28 februari Brigit Kroes 
29 februari Maud Goedendorp 

 

UITSLAGEN 
 
Weidevogels B1 - ODO B1 7-14 

ODO 3 - Excelsior (D) 4 23-29 

ONDO (G) D5 - ODO D2 5-4 

 

 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Prestatiekorfbal bij ODO 
 
Afgelopen woensdagavond 19 Februari werd er in de ODO kantine een discussiebijeenkomst gehouden met 
bovenstaand onderwerp als thema. Op de uitnodiging waren een 20-tal ODO leden afgekomen, vanuit  selectie maar 
ook overige senioren en A/B jeugd.  
Onder leiding van Erik Passchier werd een inleiding gegeven aan de hand van het project ‘Bouwen aan de Basis’ 
(waarin een aantal belangrijke stappen werden gezet op o.a. accommodatie gebied, denk daarbij aan het nieuwe 
kunstgrasveld en meer) .  
Vervolgens werd gesproken over de stijgende lijn in korfbalprestaties van met namen de jeugdteams B t/m F in de 
afgelopen jaren, door inspanningen op velerlei gebied, zoals training aanbod, -frequentie, de trainers zelf, etc.  Daarna 
werd de aanwezigen gevraagd om in groepjes met elkaar te bespreken wat zij van al die ontwikkelingen vinden, wat 
gaat goed, wat kan beter en/of wat mis je? En welke stappen kan/moet ODO zetten? 
De groepjes presenteerden hun bevindingen en aan de hand hiervan ontstond een levendige, positieve sfeer met heel 
veel observaties en input. Bekende problemen maar ook veel nieuwe ideeën.  Duidelijk was dat het organiseren van 
deze avond zeer op prijs werd gesteld en voldoet aan een behoefte om te verbinden en samen vooruit te denken en 
doen.  Alle aanwezigen kregen na afloop de notitie ‘ODO WOOW!’ (We are On Our Way!) mee. Deze notitie zal 
worden gestuurd aan alle rechtstreeks uitgenodigde ODO spelers en zal binnenkort ook op de ODO site gezet worden.  
Dit is een beknopte weergave van de avond; binnenkort komt er een volledig verslag inclusief analyse en planning 
voor vervolgstappen en -avonden! 
 
Namens Bestuur en Technische cie.  
Dank voor jullie enthousiaste bijdrage! 
Erik Passchier 
Rob van der Hak 

 
  

SENIOREN & JUNIOREN 

 

ZAALKORFBALFINALE 4 April!!! 

Tot nu toe zo’n 25 belangstellenden voor een kaartje voor de finale....We gaan één dezer dagen tickets 
bestellen.  

Wil je nog mee, schrijf je dan in met behulp van bijgaande link : 

https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/ 

 

https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Prestatiekorfbal bij ODO 
 
Afgelopen woensdagavond 19 Februari werd er in de ODO kantine een discussiebijeenkomst gehouden met 
bovenstaand onderwerp als thema. Op de uitnodiging waren een 20-tal ODO leden afgekomen, vanuit  selectie maar 
ook overige senioren en A/B jeugd.  
Onder leiding van Erik Passchier werd een inleiding gegeven aan de hand van het project ‘Bouwen aan de Basis’ 
(waarin een aantal belangrijke stappen werden gezet op o.a. accommodatie gebied, denk daarbij aan het nieuwe 
kunstgrasveld en meer) .  
Vervolgens werd gesproken over de stijgende lijn in korfbalprestaties van met namen de jeugdteams B t/m F in de 
afgelopen jaren, door inspanningen op velerlei gebied, zoals training aanbod, -frequentie, de trainers zelf, etc.  Daarna 
werd de aanwezigen gevraagd om in groepjes met elkaar te bespreken wat zij van al die ontwikkelingen vinden, wat 
gaat goed, wat kan beter en/of wat mis je? En welke stappen kan/moet ODO zetten? 
De groepjes presenteerden hun bevindingen en aan de hand hiervan ontstond een levendige, positieve sfeer met heel 
veel observaties en input. Bekende problemen maar ook veel nieuwe ideeën.  Duidelijk was dat het organiseren van 
deze avond zeer op prijs werd gesteld en voldoet aan een behoefte om te verbinden en samen vooruit te denken en 
doen.  Alle aanwezigen kregen na afloop de notitie ‘ODO WOOW!’ (We are On Our Way!) mee. Deze notitie zal 
worden gestuurd aan alle rechtstreeks uitgenodigde ODO spelers en zal binnenkort ook op de ODO site gezet worden.  
Dit is een beknopte weergave van de avond; binnenkort komt er een volledig verslag inclusief analyse en planning 
voor vervolgstappen en -avonden! 
 
Namens Bestuur en Technische cie.  
Dank voor jullie enthousiaste bijdrage! 
Erik Passchier 
Rob van der Hak 

 

ZAALKORFBALFINALE 4 April!!! 

Tot nu toe zo’n 25 belangstellenden voor een kaartje voor de finale....We gaan één dezer dagen tickets 
bestellen.  

Wil je nog mee, schrijf je dan in met behulp van bijgaande link : 

https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/ 

 

 

https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
As zaterdag speelt alleen de E6. Een aantal kinderen staan bij de e6 om in te vallen. 
 
Fijne vakantie 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 29 februari 

  

36496 ONDO (G) E11 - ODO E6 Aanvang 09:00 

Coach Ronald Vertrek 08:10 

Heren Guus? Chauffeurs Robin, Anjali 

Dames Anjali, Dieke J, Robin, Sophie De Hoekstee 

Reserves Marieke P Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

Afwezig Lotte Z 

 
 

ZAALKORFBALFINALE 4 April!!! 

Tot nu toe zo’n 25 belangstellenden voor een kaartje voor de finale....We gaan één dezer dagen tickets 
bestellen.  

Wil je nog mee, schrijf je dan in met behulp van bijgaande link : 

https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/ 

 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
https://www.odomaasland.nl/2020/02/04/ga-met-odo-mee-naar-de-korfbal-league-finale-in-ahoy/
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http://www.bvb-substrates.nl/

