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 VAN HET BESTUUR 
 

Vanuit het bestuur 
 
Dit weekend wonnen zowel ons vlaggenschip als het tweede hun wedstrijd tegen Paal Centraal met 
klinkende cijfers. Het eerste won met 22-17 en het tweede met 16-13. Beide teams kunnen de punten goed 
gebruiken en dit smaakt naar meer! Veel succes bij de komende wedstrijden! 
 
Zoals jullie weten heeft ODO ook groene ambities. In het najaar van 2018 zijn er zonnepanelen op het dak 
van de kantine gekomen, zijn de plastic bekertjes zoveel mogelijk in de ban gedaan en is er buiten een 
watertappunt geïnstalleerd waar de bidons gevuld kunnen worden. Eind vorig jaar hebben we ook een 
nieuwe overeenkomst afgesloten met onze energieleverancier, waardoor ODO nu uitsluitend nog groene 
stroom afneemt. Hoewel wij uiteindelijk netto leverancier zijn van stroom, vinden we dit voor de perioden dat 
we elektriciteit moeten afnemen van het energienet toch belangrijk. Verduurzaming staat hoog in ons 
vaandel! 
 
Inmiddels is ook de jaarlijkse potgrondactie gestart. Met veel enthousiasme is er een begin gemaakt met de 
verspreiding van de folders, maar hier kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. Als je komende week nog 
een uurtje overhebt om wat folders rond te brengen, neem dan contact op met Pien of Marlize. Vele handen 
maken licht werk!  
 
Afgelopen week haalde ODO ook de lokale krant met een leuk stuk over het bootcampen. Al weer bijna 
twee jaar wordt onder de bezielende leiding van Fit Industries wekelijks op donderdagavond in twee sessies 
lekker getraind. Voor spelende seniorleden is deelname gratis, anderen betalen slechts  
€ 20,= per maand. Je kan altijd gratis twee keer deelnemen om te zien of je het wat vindt. Als je 
geïnteresseerd bent, kan je je bij mij opgeven. 
 
Zeer lezenswaardig is het artikel van Erik wat je hieronder aantreft. Vanaf de B-leeftijd vinden we jouw 
aanwezigheid op 19 februari bij deze nuttige bijeenkomst heel belangrijk. Bestuur en TC rekenen op een 
grote opkomst! 
 
Het bestuur komt komende week bijeen voor de maandelijkse bestuursvergadering. Vind je dat er zaken 
zijn die onze aandacht behoeven, laat dit dan weten aan Erik, secretaris@odomaasland.nl of aan 
ondergetekende.  
 
Een sportieve week toegewenst! 
 
Lucien de Winter 
Penningmeester@odomaasland.nl 
06-51188926 
 
 

mailto:secretaris@odomaasland.nl
mailto:Penningmeester@odomaasland.nl
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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We zijn onderweg! 

 
Op woensdagavond 19 februari organiseren bestuur en TC van ODO in de kantine aan de Baanderheer, 
start 20.00 uur, een avond over de toekomst van het prestatie korfbal bij ODO. We willen bij deze iedereen 
vanaf de B-leeftijd die in de senioren selectie van ODO speelt of ambitie heeft in deze ODO-selectie te 
komen uitnodigen. Lees vooral verder waarom we heel graag willen dat er veel ambitieuze korfballers 
aanwezig zijn. Uiterlijk 21.30 zullen we afronden. En wees niet bescheiden in je ambitie, dus kom lekker 
meedoen. 
 
ODO is een vereniging voor alle mensen die plezier willen beleven aan korfbal. En dat hoeft helemaal niet 
op het hoogste niveau. ODO waakt er daarom altijd voor niet blind voor de hoogste teams te kiezen. Dat is 
zeer bewust beleid. Maar dat betekent niet dat we als ODO niet een sportieve ambitie hebben en wij kiezen 
er ook heel bewust voor om faciliteiten en mentaliteit te creëren die voor prestatiekorfbal ruimte biedt. 
Sterker nog, wij denken dat om een bloeiende vereniging te zijn en te blijven het van groot belang is om een 
goed ODO 1 te hebben en voor jeugdspelers een aantrekkelijke club te zijn, vooral ook op het gebied van 
sportprestaties. 
 
Als relatief kleine vereniging is het niet altijd makkelijk om de ambities waar te maken. ODO heeft eind 
vorige eeuw en begin deze eeuw tegen de top van het korfbal in Nederland gespeeld en we zijn niet in staat 
geweest om die plek vast te houden. Even terug naar de top van Nederland is ook niet (op korte termijn) 
een realistisch doel. Maar vasthouden wat we hebben en doorgroeien is wel heel nadrukkelijk de ambitie. 
En we hebben voldoende voor handen om dit te bereiken. 
 
Met name ODO 1 en 2 hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk. Daar zijn vele oorzaken voor. Maar het 
glas is niet altijd half leeg. Als je de veerkracht en de inzet en ambitie van de huidige selectie van ODO ziet 
dan is trots op zijn plaats. De afgelopen jaren zijn er een aantal belangrijke  spelers bij andere clubs op een 
hoger niveau hun heil gaan zoeken. Spelers die we dat als persoon natuurlijk van harte gunnen en waar we 
blijven uitstralen dat de ODO deur altijd open blijft staanm we zien ze graag terug. Maar als ODO willen we 
wel weer een club worden waar spelers en speelster ook qua prestatie hun ei kwijt kunnen. En natuurlijk 
zullen de absolute toppers hun weg naar de korfballeague moeten vinden, maar dat zijn de uitzonderingen. 
Voor de grote meerderheid van de spelers willen wij de vicieuze cirkel doorbreken dat je bij ODO weg moet 
voor korfbalprestaties. 
 
Het gaat zeker niet alleen om de selectie. Kijken we de laatste jaren naar jeugd dan zien we qua omvang en 
prestatie bij de jeugd een hele mooie stap omhoog. Er gebeuren mooie dingen en dat heeft 
aantrekkingskracht. Voor deze generaties willen we ook op langere termijn een aantrekkelijke club zijn. Dit 
was trouwens ook een van de speerpunten voor bouwen aan de basis, dat ging zeker niet alleen over onze 
accommodatie. 
 
 
 
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Wat willen we doen op woensdagavond 19 februari? Wij zouden bovenstaande ontwikkelingen in meer 
detail met jullie willen delen. Maar nog belangrijker jullie beelden en meningen ophalen. En natuurlijk vooral 
toetsen of we op de goede weg zijn met deze ambitie. En welke zaken we extra kunnen doen om de ambitie 
vorm te geven naast het vele wat we nu al doen. We hebben daar zelf trouwens ook beelden en voorstellen 
bij die we willen toetsen. Denk bijvoorbeeld aan extra trainingen naast de teamtrainingen. 
 
Kortom, we zien jullie heel graag op woensdag 19 februari in de kantine van ODO. We zullen de relevante 
teams ook op de trainingen benaderen. Heb je vooraf vragen stel ze dan of mail, app of bel Rob van der 
Hak of  mij (06-20654738). 
 
Namens bestuur en TC, Erik Passchier. 
 
 
 
 
 

JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !  
 

7 februari Koen Makkinga 

10 februari Jarno de Man 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ALGEMEEN 
 
 
Hulp gezocht bij oud papier actie 
 
ODO haalt al heel lang oud papier op. Financieel is dat een van onze belangrijkste acties. Sinds een aantal 
jaren doen we dat met een vast groep helpers (laders). Voordeel daarvan is dat de routes bekend zijn en 
ook de werking van de kraakwagens. Dat doen we met een groep van ongeveer 15 mensen. Per avond zijn 
er tien mensen nodig en omdat we om de maand ophalen (de andere maand is MVV aan de beurt) staat 
iedereen gemiddeld 4 keer per jaar achterop de kraakwagen. Het papier wordt altijd de eerste vrijdag van 
de maand opgehaald, we starten om 18.30 uur op de parkeerplaats bij MVV en zijn meestal rond 21.30 uur 
klaar. Sinds de komst van de blauwe bakken is het fysiek niet zwaar meer. Na afloop drinken we meest nog 
wat om het stof weg te spoelen en dan kunnen de veiligheidsschoenen (die we beschikbaar stellen) weer 2 
maanden de kast in. 
 
De afgelopen periode hebben we wat verloop gehad en met een enkele afschrijving en blessure erbij halen 
we dan niet de benodigde bezetting. Daarom ben ik op zoek naar 2 – 3 mensen die willen helpen bij deze 
actie.  
 
Wil je proberen of dat wat voor jou is dan ben je komende vrijdag 7  februari van harte welkom, er is 
dan nog een lege plek. Vooraf graag contact met mij opnemen. Email cmvaart@gmail.com  tel 06 
39482101   

Kees van der Vaart, coördinator oud papier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmvaart@gmail.com
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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UITSLAGEN 
ODO 1 - Paal Centraal 1 22-17 

ODO 2 - Paal Centraal 2 16-13 

VEO 4 - ODO 3 18-12 

ODO 4 - Dubbel Zes/Futura 3 9-16 

Dijkvogels 4 - ODO 5 17-14 

ODO A1 - Korbis A1 14-18 

ONDO (G) A4 - ODO A3 11-7 

Valto B2 - ODO B1 8-15 

Avanti/Post Makelaardij C3 - 
ODO C1 

10-8 

ODO C2 - Dubbel Zes C1 1-2 

Phoenix C2 - ODO C3 10-5 

ODO D1 - Achilles (Hg) D2 20-1 

ODO D2 - NIO D2 10-3 

ODO E2 - Valto E1 4-5 

ODO E3 - ONDO (G) E6 9-9 

KOAG E1 - ODO E4 4-8 

Nieuwerkerk E7 - ODO E5 4-4 

ODO F1 - RWA F1 14-11 

KVS/Maritiem F2 - ODO F2 6-9 

Dijkvogels F2 - ODO F3 2-4 

 
 

 
 
 

 

SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
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Overzicht scheidsrechters en zaalwacht 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

zaterdag 08 
februari 

09:00 
ODO E5 - RWA E4 Maud Regout 08:30 Carla van Adrichem - 

Moerman, Janneke Boer - v.d. 
Beukel ODO F3 - ONDO (G) F5 Kim van den Berg 

10:00 ODO E4 - Thor (R) E1 Sam van Buuren 09:30 Marcel Crans 

11:00 

ODO E1 - Fortuna/Delta 
Logistiek E1 

Mark Zegwaard 

10:30 Sander van der Vaart ODO E6 - Oranje 
Zwart/De Hoekse E2 

Gijs Vos 

ODO F2 - ALO F1 Brigit Kroes 

12:00 
ODO C3 - Avanti/Post 
Makelaardij C5 

Joris de Bruijn 11:30 Anne Hillenius 

13:05 ODO C1 - Valto C2 
Twan van der 
Meijs 

12:35 Brenda Doesborgh 

14:10 
ODO B1 - 
Meervogels/Física B2 

Willem van Vliet 13:40 Moniek de Haas 

15:15 ODO A3 - Excelsior (D) A2 Thijs Ramakers 14:45 Heleen Dingjan 

16:30 ODO 5 - Madjoe 3 Wim Poot 

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

zaterdag 15 
februari 

09:00 ODO E4 - Excelsior (D) E6 Nicolette Vermeer 08:30 Teko Slot, Melissa Pietersz 

10:00 ODO E3 - Achilles (Hg) E3 Lex de Bruijn 09:30 Frank Rasens 

11:00 
ODO E1 - Refleks E1 Joyce van Gastel 

10:30 Arjenne van der Heide 
ODO E5 - Olympia (S) E4 Twan Regout 

12:00 ODO E6 - KCR E4 Marije van Dijk 11:30 Annemieke Dijkshoorn 

13:15 ODO A3 - ZKV (Zu) A1 Tim Plieger 12:45 Linda van Delft 

14:30 ODO 5 - Tempo 5 Erik Passchier 

 

15:45 ODO 4 - Olympia (S) 3 Olaf Passchier 

17:00 

ODO 3 - Twist 3 

Wouter van 
Leeuwen 

zaterdag 22 
februari 

12:00 
Marco van den 
Beukel 

 

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

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris 

4 punten uit 7 wedstrijden 
Het was niet echt een beste zaterdag , want bijna alle teams verloren hun wedstrijd. Gelukkig wist ODO 1 
en 2 nog de eer te redden door 2 belangrijke en dik verdiende overwinningen  op Paal Centraal. A2 was vrij, 
anders had er zeer waarschijnlijk nog een extra overwinning in gezeten. 
 
Komende zaterdag weer een hoop gepuzzel, maar denk dat we met onderstaande opstellingen weer een 
heel eind komen. Succes allemaal weer! 
 
Helen senioren@odomaasland.nl 06-24912423 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 8 februari 

  

12414 Twist 1 - ODO 1 Aanvang 19:05 

Coach Leon Vertrek 17:25 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V, Wouter Chauffeurs Willem V, Diana E, Jenny 

Dames Daphne , Diana E, Jenny, Kim B Westwijk 

Afwezig Joyce G, Cynthia Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

  

16204 Twist 2 - ODO 2 Aanvang 17:50 

Coach Lennart L Vertrek 16:30 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Niels, Twan M Chauffeurs Martijn M, Daphne , Kim B 

Dames Ilse A, Iris G, Isa Westwijk 

Reserves Gysa, Liza, Sam Z Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 

Afwezig Noor B 

  

https://www.odomaasland.nl/zaalwacht
mailto:tc@odomaasland.nl
mailto:scheidsrechter@odomaasland.nl
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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15575 ODO 3 - DES (D) 4 Aanvang 17:45 

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

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

Scheidsrechter Hans 

Afwezig Bram V 

  

15526 Paal Centraal 3 - ODO 4 Aanvang 17:15 

Coach Bram V Vertrek 16:05 

Heren Bart M, Koen, Nathan, Pepijn Chauffeurs Bart V, Nathan, Daniëlle 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Jaline, Maud R, Vera Sporthal TU Delft 

Reserves Jelle, Twan R Mekelweg 8, 2628 CD Delft 

Afwezig Wouter L, Bart V 

  

15469 ODO 5 - Madjoe 3 Aanvang 16:30 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko, Thom Aanwezig 15:30 

Dames Barbara H, Helen, Jakomijn, Pien Scheidsrechter Wim P 

Afwezig Marlize 

  

16964 NIO A1 - ODO A1 Aanvang 14:00 

Coach Michiel Vertrek 12:35 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs Gysa, Marieke H, Sam Z 

Dames Gysa, Liza, Marieke H, Sam Z Wilgenring 

 
Melanchtonweg 70, Hillegersberg-
Schiebroek 

  

18853 HKV/Ons Eibernest A2 - ODO A2 Aanvang 15:30 

Coach Jacco Vertrek 14:15 

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

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H HKV/Ons Eibernesthal 

 
Steenwijklaan 16, Den Haag 

  

39095 ODO A3 - Excelsior (D) A2 Aanvang 15:15 

Coach Daniëlle, Wouter G Aanwezig 14:45 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Scheidsrechter Thijs R 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Zaalwacht Heleen Dingjan 

  

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

ODO 1 - Paal Centraal 1 (22-17) 

Beste lezer, Afgelopen zaterdag mochten de selecties van ODO en Paal Centraal de degens kruisen. Voor 
mij persoonlijk wellicht de leukste wedstrijd van het jaar. Ik heb afgelopen twee jaar in de selectie van Paal 
Centraal gekorfbald. Dit maakt zo’n wedstrijd extra mooi, want alle spelers in het veld zijn bekenden. In de 
tweede klasse ( 2F ) is de strijd voor een veilige plaats nog in volle gang. Paal Centraal staat met twee 
punten onderaan, waarna WION (4 punten) en Korbis (5 punten) volgen. ODO stond aan het begin van 
deze wedstrijd op een vijfde plek met 6 punten. Deze wedstrijd was dus een klassieke vierpunts-wedstrijd. 
Bij winst van Paal Centraal zou het verschil nog twee punten zijn. Bij winst van ODO zou het gat vergroot 
zijn naar zes punten. Kortom, een belangrijke pot. De volle Hofstede en het geweldige team van de week 
moesten de eerste tien minuten van de eerste helft wachten op actie. Na een moeizame openingsfase 
kwam na drie minuten Paal Centraal met 0-1 voor. Pas na ruim negen minuten wist ODO de openingstreffer 
te maken (1-1). Na een versnelling en een aantal goede aanvallen wisten beide ploegen tijdens de 
daaropvolgende vijf minuten vaker de korf te vinden. ODO trok aan het langste eind en sloeg een gat van 
drie doelpunten, 6-3. De slot fase van de eerste helft was rommelig. Deze fase werd getypeerd door slordig 
balverlies, onhandige aanvallende kansen en ontbrekende scherpte. Paal Centraal eindigde de eerste helft 
met een hoopvolle 10-9 achterstand. Na een goed verzorgde rust met drinken, mandrijnen en een peptalk, 
waren we klaar voor de nog te beslissen wedstrijd. Thanks Remco, Gerard en Leon! Paal Centraal startte 
sterk aan de eerste helft waardoor ze na een tweetal minuten op 11-11 kwamen. Kort hierna volgde een 
doelpuntenserie van Paal Centraal waardoor ze na zes minuten in de tweede helft met 11-13 voorstonden. 
Deze achterstand leek ODO wakker te schudden, want na deze tweepuntsstoot wist ODO veerkrachtig te 
reageren en zette de tegenaanval in. Na over en weer scoren was de wedstrijd 10 minuten voor tijd met 16-
16 nog niet beslist. In de slotfase bleek ODO te sterk te zijn voor Paal Centraal. In een tijdsbestek van drie 
minuten wist ODO viermaal te scoren, waardoor de stand op 20-16 kwam. De laatste minuut bleek nog 
goed te zijn voor een drietal doelpunten, waardoor de wedstrijd in een 22-17 resulteerde. De wedstrijd is als 
een golfbeweging voorbijgegaan. Beide teams waren tot de laatste vijf minuten aan elkaar gewaagt. Paal 
Centraal en scheidsrechter bedankt voor de sportieve pot. Publiek, bedankt voor jullie aanwezigheid. Het is 
genieten om voor een volle zaal te spelen. Tot slot wil ik ook de enthousiaste F’jes bedanken. Wat leuk om 
met jullie op te lopen en samen met jullie de wedstrijd te winnen. Met nog zes wedstrijden te spelen lijkt er 
een verdeling te zijn ontstaan in poule 2F. Voor de koppositie strijden op dit moment Maassluis (14), Vitesse 
(12) en Twist (11). Gedeeld vierde staan Reeuwijk en ODO (8). Korbis (5), WION (4) en Paal Centraal (2) 
sluiten de ranglijst. Komende zaterdag wacht de selectie van ODO een tweetal wedstrijden tegen de 
selectie van Twist (Vlaardingen). ODO 2 speelt om 17:50 uur tegen Twist 2. ODO 1 speelt om 19:05 uur 
tegen Twist 1. Hopelijk kunnen we naast een bezoekje aan de McFlurry ook vier punten vanuit Vlaardingen 
mee naar Maasland nemen. Tot volgende week! Jesse 
 
 
 
 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Hulp gezocht bij oud papier actie. 
ODO haalt al heel lang oud papier op. Financieel is dat een van onze belangrijkste acties. Sinds een aantal 
jaren doen we dat met een vast groep helpers (laders). Voordeel daarvan is dat de routes bekend zijn en 
ook de werking van de kraakwagens. Dat doen we met een groep van ongeveer 15 mensen. Per avond zijn 
er tien mensen nodig en omdat we om de maand ophalen (de andere maand is MVV aan de beurt) staat 
iedereen gemiddeld 4 keer per jaar achterop de kraakwagen. Het papier wordt altijd de eerste vrijdag van 
de maand opgehaald, we starten om 18.30 uur op de parkeerplaats bij MVV en zijn meestal rond 21.30 uur 
klaar. Sinds de komst van de blauwe bakken is het fysiek niet zwaar meer. Na afloop drinken we meest nog 
wat om het stof weg te spoelen en dan kunnen de veiligheidsschoenen (die we beschikbaar stellen) weer 2 
maanden de kast in. 
De afgelopen periode hebben we wat verloop gehad en met een enkele afschrijving en blessure erbij halen 
we dan niet de benodigde bezetting. Daarom ben ik op zoek naar 2 – 3 mensen die willen helpen bij deze 
actie. Wil je proberen of dat wat voor jou is dan ben je komende vrijdag 7  februari van harte welkom, 
er is dan nog een lege plek. Vooraf graag contact met mij opnemen. Email cmvaart@gmail.com  tel 
06 39482101   

Kees van der Vaart, coördinator oud papier 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
De eerste returns zijn zaterdag gespeeld waarbij de monster score van D1 wel opvalt. Wisten ze de vorige 
partij tegen Achilles te winnen met 10-2 deden ze dit keer het dunnetjes over met 20-1. 
D2 won ook royaal met 10-3. Prima gedaan! B1 heeft ook gewonnen. De C- ploegen  hebben helaas 
verloren. 
 
Volgende week spelen weer alle teams, iedereen veel succes. 
 
Denk eraan om op tijd af te melden voor de wedstrijd. De voorjaarsvakantie komt eraan, geef op tijd door of 
je met vakantie bent. Ook als je zelf niet hoeft te spelen, dan weet ik of je ingezet kan worden bij en andere 
ploeg. Alvast bedankt. 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
 
 
 
 

mailto:cmvaart@gmail.com
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 8 februari 

  

19217 ODO B1 - Meervogels/Física B2 Aanvang 14:10  

Coach Frits van Manen Aanwezig 13:10 

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

Dames Anouk, Britt, Fenne, Iris P, Marit Zaalwacht Moniek de Haas 

Reserves Toine S 

  

22109 ODO C1 - Valto C2 Aanvang 13:05  

Coach Diana E, Isa  Aanwezig 12:20 

Heren Kobus, Toine S Scheidsrechter Twan M 

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

Madeleine, Nina V 
Zaalwacht Brenda Doesborgh 

  

23273 Korbis C3 - ODO C2 Aanvang 15:15  

Coach Nathan, Koen Vertrek 14:05 

Heren Jayden, Joa, Jonatan, Maarten Chauffeurs 
Jonatan, Jayden, 

Maarten 

Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M De Dreef  

Reserves Demi, Willem R Sniepweg 59 WADDINXVEEN 

  

23707 ODO C3 - Avanti/Post Makelaardij C5 Aanvang 12:00  

Coach Jakomijn, Lennart M Aanwezig 11:30 

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

Dames Dana E, Dana V, Demi, Nikki, Sanne R Zaalwacht Anne Hillenius 

  

26325 Valto D3 - ODO D1 Aanvang 13:15  

Coach Simon, Celine Vertrek 12:30 

Heren Jordy, Noah Chauffeurs Tess, Nienke, Naomi 

Dames 
Lotte, Lynn, Naomi, Nienke, Noor V, Ruth P, 

Tess 
Vreeloo  

 Veilingweg 16, De Lier 

  

 

 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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25033 KCC D1 - ODO D2 Aanvang 09:00  

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 08:30 

Heren Brent, Sven N, Tim B Chauffeurs 
Birke, Brent, Evi R, 

Merel 

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

Merel, Noor V, Pascale 
Schenkel  

 
Capelseweg 39 2907XA Capelle aan 

den IJssel 

  

 

 
Wedstrijdverslagen 

ODO D1 - Achilles (Hg) D2 (20-1) 

Vele kansen en veel gescoord 20-1 Tijdens de wedstrijd van de D2 hadden wij een praatje van Simon en 
Celine. Zij zeiden dat we in de aanval niet op de stand moesten letten, maar een leuke wedstrijd gaan 
spelen tegen Achilles. Ook werd er gezegd dat wij hetgeen bij de training hebben geleerd in de wedstrijd 
kunnen doen en dat waren de diepte ballen 1. Je begint bij de korf je gooit de bal naar je medespelen die 
doet alsof die de bal gooit maar jij rent naar binnen 2. Je gooit de bal naar je medespeler en je loopt er een 
stukje naar toe om je tegenstander heen en je doet een doorloopbal uit de diepte 3. Je gooit de bal naar je 
medespeler en je rent naar binnen en doet een rugkantbal. In de wedstrijd begonnen wij gelijk super fel. Zelf 
mocht ik het eerste punt van de wedstrijd scoren. Hierna volgde nog meer doelpunten. Wij kregen veel 
ruimte om te schieten en de bal rond te spelen. Niet alles ging erin, maar in de rust was het 10-1 voor ons!! 
Voor de wedstrijden proberen wij altijd de eindstand te raden. Tijdens de rust bedachte Nienke en ik dat de 
einduitslag 20-2 zou gaan worden. Niemand had de eindstand goed en met 20-2 zaten wij wel goed in de 
buurt. Tijdens de tweede helft hadden wij wederom veel kansen en ging de bal bijna niet naar het 
verdedigingsvak. Ook al had Achilles de bal wel eens onderschept in het aanval vak, vaak konden wij de bal 
door goed uit te verdedigen terug halen. Graag wilde wij de score naar de 20 toebrengen. Dit is ons in de 
laatste minuut gelukt door een afstandsschot van Noah. Het teruglezen van een wedstrijd is altijd erg leuk, 
vandaar dat ik dit stukje heb geschreven. Wie wilt de volgende zijn? Groetjes Naomi   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
Bijna alle teams hebben gewonnen of gelijk gespeeld. Alleen heeft de E2 verloren in en hele spannende 
wedstrijd met 1 doelpunt verschil. As zaterdag spelen weer alle teams sommige kinderen staan op om in te 
vallen in een ander team. 
Heel veel plezier!  
 
Groetjes ! 
  
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupilen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 8 februari 

  

31357 
ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek 
E1 

Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Mark Z 

Dames Minke, Romae Zaalwacht Sander van der Vaart 

  

29349 Maassluis E1 - ODO E2 Aanvang 10:00 

Coach Marieke H Vertrek 09:20 

Heren Benjamin, Tijn Chauffeurs Juliette, Tijn 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Olympia 

 
Rozenlaan 2 Maassluis * OF * Atletiekpad 5 SPIJKENISSE 

  

31442 GKV (H) E1 - ODO E3 Aanvang 14:45 

Coach Cynthia, Marit Vertrek 13:45 

Heren Thijmen Chauffeurs Thijmen, Sofie 

Dames Donna, Emma, Ilse van de K, Sofie Overbosch 

Afwezig Lieke Vlaskamp 3, Den Haag 

  
 
 
 
 

mailto:pupilen@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
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39650 ODO E4 - Thor (R) E1 Aanvang 10:00 

Coach Jenny, Liza Aanwezig 09:30 

Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Sam B 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Zaalwacht Marcel Crans 

  

28997 ODO E5 - RWA E4 Aanvang 09:00 

Coach Femke, Iris P Aanwezig 08:30 

Heren Ruben, Youp Scheidsrechter Maud R 

Dames Marieke P, Maud A, Sophie Zaalwacht Marloes de Bakker 

Afwezig Aron S 

  

39674 
ODO E6 - Oranje Zwart/De Hoekse 
E2 

Aanvang 11:00 

Coach Ronald Aanwezig 10:30 

Heren Guus Scheidsrechter Gijs 

Dames Anjali, Dieke J, lotte z, Robin 

  

35154 Dijkvogels F1 - ODO F1 Aanvang 09:00 

Coach Nikki H, Anouk Vertrek 08:25 

Heren Mees Chauffeurs Feline, Fleur G 

Dames Anne, Feline, Fleur G, Noelle-Sophie Sporthal Maasdijk 

 
Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

33586 ODO F2 - ALO F1 Aanvang 11:00 

Coach Wilco Aanwezig 10:30 

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

Scheidsrechter Brigit 

  

37078 ODO F3 - ONDO (G) F5 Aanvang 09:00 

Coach Laura P, Roos H Aanwezig 08:30 

Heren Jens Scheidsrechter Kim B 

Dames Benthe, Ella, Lize, Roos K, Sanne A Zaalwacht 
Carla van Adrichem - Moerman, Janneke 
Boer - v.d. Beukel 

  

 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Wedstrijdverslagen 

ODO E2 - Valto E1 (4-5) 

ODO tegen Valto, de nummer 2 tegen de nummer 1. Zijn deze twee teams aan elkaar gewaagd? De 
tegenstander had een lang meisje in het team, dus lange ballen moeten we vandaag niet spelen. Gewoon 
goed in elkaars handen spelen! Dat deze twee teams aan elkaar gewaagd zijn, merkte we al snel. De 
scores bleven lang uit. Goed verdedigend werk, maar helaas ook een paar keer balverlies. Na de eerste 10 
minuten was het even bijkomen met een stand van 0-1. Er volgde een aantal mooie kansen, maar helaas 
gingen de ballen niet door de korf. Juliette wist twee keer de korf te vinden, zodat we met 2-1 de rust in 
konden. De snelheid was soms uit het spel, dan gingen we te lang rondkijken naar wie we de bal zouden 
spelen. Tip van de coaches om wat tijd te nemen met schieten, de scheids fluit niet snel voor verdedigd. We 
gaan weer verder. En wat verwarrend kan het korfbal zijn. Meisje als jongen, meisje verdedigd meisje, of 
was ze nou toch een jongen. Helaas nog geen VAR om het terug te kijken. De coaches van beide ploegen 
schreeuwen de longen uit het lijf. Wat kunnen de dames een geluid produceren ;-) Beide teams weten in 
tien minuten eenmaal de bal door de korf te krijgen. Met 3-2 gaan we het laatste kwart in. Als we de stand 
zo weten te houden, zou het al erg mooi zijn. Maar dan wordt het spannen; - 3-3 - strafworp tegen, 3-4 - 4-4 
Yes - weer strafworp tegen, 4-5 Er wordt nog gevochten, maar er vielen geen punten meer. Goed gespeeld. 
Mooie wedstrijd. Soms zit het mee, maar helaas zit het soms ook tegen. 

ODO E3 - ONDO (G) E6 (9-9) 

Lieve kinderen van de E3, ouders en andere lezers, Na 5 (eigenlijk 6..) wedstrijden gespeeld te hebben zijn 
we op de helft van het zaalseizoen, met als tussenstand dat wij op de 1e plek staan! Daar ben ik allereerst 
al onwijs trots op. Tijdens het veldseizoen hadden we het lastig en werden ook veel wedstrijden verloren. 
Maar we gaven de moed niet op en hebben in de zaal even laten zien wat we kunnen. Omdat we nu op de 
helft zijn hebben we nog 6 wedstrijden te gaan, we spelen dus nog een keer tegen dezelfde tegenstanders. 
De allereerste wedstrijd speelden we uit tegen ONDO. Een spannende wedstrijd die wij uiteindelijk in de 
laatste seconde hebben gewonnen, de eerste punten waren binnen! Gisteren moesten we dus thuis weer 
tegen ONDO en we wisten dat we er weer 100% voor moesten gaan. Voor de wedstrijd hebben we gepraat 
over wat er goed ging en wat er nog wat beter kon die wedstrijd. 12 scoren is heel goed, maar 11 doorlaten 
is wel veel. Zelf benoemden jullie 'concentratie' als belangrijkste punt. Als we ons goed concentreren en op 
onze tegenstanders letten, wordt het voor hun moeilijker om doelpunten te maken. We waren als eerste 
aanwezig in de zaal en hadden dus genoeg ruimte om het vrijlopen nog even te oefenen. Als iemand met 
de bal in zijn handen staat, is het belangrijk dat er altijd iemand links én rechts komt aanbieden, zodat de 
bal snel overgespeeld kan worden en dat we elkaar niet in de weg lopen. De scheidsrechter floot en de 
wedstrijd kon beginnen. We waren goed naar elkaar aan het kijken en speelden snel de bal over. Soms 
hadden we nog last van de armen van de tegenstander, maar door goed uit te stappen en met je buitenste 
hand te gooien (met je linkerhand naar links - rechterhand naar rechts) konden we langs de armen gooien. 
Verdedigend hadden we het iets moeilijker. Als ONDO de bal had onderschept gooiden ze snel de bal de 
andere kant op. Wij liepen achter onze tegenstanders aan en waren hierdoor vaak nèt te laat. Dit zorgde 

http://www.verboonmaasland.nl/
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ervoor dat we binnen 10 minuten met 1-4 achter stonden. Maar dit lieten we niet gebeuren, dus we bleven 
doorgaan. Hierdoor kwamen we terug naar een gelijke stand: 4-4. We bleven ONDO achterna gaan. Elke 
keer als ONDO een doelpunt maakten, scoorden wij er één snel achteraan. Zo gingen we met 6-6 
tussenstand de rust in. Niks aan de hand nog! In de rust vertelden we dat het belangrijk is om in de 
verdediging nog sneller achter je tegenstander aan te gaan, dat je altijd je handen omhoog moet houden 
omdat het anders niet verdedigd is en dat je tussen je tegenstander en de paal moet staan. Dit hebben jullie 
in de tweede helft meteen opgepakt. ONDO kreeg het moeilijker en wij konden vaker het gat van de korf 
vinden. De spanning bleef wel de hele tweede helft aanwezig, dat was wel aan de standen te zien: 6-7.. 7-
7.. 7-8.. 8-8. Toen ONDO een paar minuten voor tijd de 8-9 scoorden, waren we blij dat Emma gelukkig nog 
de 9-9 scoorde. FUUUUUT! Pffff wat een spannende wedstrijd, maar wel onwijs goed gespeeld door jullie! 
Jullie hebben geen seconde opgegeven, hebben goed samen gewerkt en zijn met zijn allen door blijven 
knokken, heel knap! Helaas niet gewonnen, maar dat punt hebben we zeker verdiend. Deze week weer 
hard trainen en dan staat volgende week GKV op het programma. Hopelijk gaat deze wedstrijd wel door en 
kunnen we deze even écht gaan winnen. Ik heb er zin in! Ouders en supporters bedankt voor het 
aanmoedigen en Benjamin bedankt voor het invallen! Ik zie jullie hopelijk volgende week weer: 14:45 in Den 
Haag. Tot dan! Liefs Cynthia 

KOAG E1 - ODO E4 

Hallo allemaal,  

Vandaag moesten we tegen KOAG E1! Hier moesten we ook de allereerste wedstrijd tegen en deze 
wonnen we 9-6, maar het was toen heel spannend. KOAG staat 3e en wij staan 2e, dus we moesten goed 
ons best doen.  

De eerste helft waren we een beetje moe. Iedereen was traag en we stonden te kijken naar de bal. Ineens 
stonden we 1-0 achter. Gelukkig scoorde Sanne en toen was het 1-1. Het ging gelijk op 2-2, 2-3, 3-3. We 
kregen 2x een strafworp en 1x ging hij erin!  

Jenny en Liza zeiden in de rust dat als we gooide moest je ‘sjoeffff’-erachteraan en niet kijken hoe de bal 
ging. We gooide super goed in elkaars handen! En we verdedigde allemaal goed je eigen tegenstander, 
hierdoor waren veel ballen verdedigd! 3-4, 3-5, 3-6, we scoorde veel! 1x nog een strafworp die als ‘echte’ 

strafworp onderhands erin ging💪 

Junaylee was er niet en hierdoor speelde iedereen een hele wedstrijd. Het was bikkelen en iedereen werd 
warm en rood en moe, maar we hielden goed vol! Het werd nog wel een beetje spannend: 4-6, 4-7, 5-7! 
Nog maar 10 minuten volhouden! We moesten winnen als we nog kampioen willen worden! Donna scoorde 
van heeeel ver: 5-8, hierna scoorde KOAG nog 1x 6-8 en toen floot de scheidsrechter af en hadden we 
gewonnen!  

Iedereen was deze wedstrijd ergens heel goed in: 

1. Sanne was goed in vrij lopen en onderscheppen 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl
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2. Donna kon goed strafworpen nemen en van ver schieten 
3. Joep was goed in aanvallen en onderscheppen 
4. Tjerk was goed in verdedigen en in de bal afvangen 

Tot volgende week, dan moeten we tegen THOR E1 om 10 uur in de Hofstede! Vorige keer wonnen we 6-
12!  

Groetjes Donna & Sanne 

Nieuwerkerk E7 - ODO E5 (4-4) 

Een punt met een gouden randje! Vandaag heeft E5 het eerste en meer dan verdiende punt gepakt door 
met 4-4 gelijk te spelen tegen Nieuwerkerk. Vorige week lieten we ons nog verrassen door de 
doorloopballen van de tegenstander maar nu stond de verdediging echt als een huis. Nadat we met 1-0 op 
achterstand kwamen knokten we ons als snel terug met een mooie gelijkmaker. In een verder gelijk 
opgaande wedstrijd kwam Nieuwerkerk toch op een nogal gelukkige 3-1 voorsprong.... Maar E5 liet zich 
hier niet door uit het veld slaan. Sterker nog, met veel energie en goed samenspel kwamen we regelmatig 
in scoringspositie. We werden Hierdoor werd het 3-3 en zo werd het laatste deel van de wedstrijd 
superspannend. Ongeveer 2 minuten voor tijd kwam Nieuwerkerk toch weer op een 4-3 voorsprong. Terwijl 
op de tribune en het veld de spanning op liep, hield Aron op de bank de tijd nauwlettend in de gaten. En 
toen de allerlaatste aanval van ODO........ en 7,4 seconden voor tijd nog een mooie gelijkmaker, super! Wat 
een topwedstrijd en wat een vooruitgang! Guus bedankt voor jouw fantastische hulp en Aron succes met de 
eerste trainingsminuten de komende week. Iris, Femke, Rob en Remco         
 

ODO F1 - RWA F1 (14-11) 

Hallo allemaal RWA-thuis stond op het programma!! Waar de vorige wedstrijd met 17-11 werd gewonnen, 
ging het vandaag wat moeilijker. Nikki zei voor de wedstrijd, dat er 3 pittige meisjes in het team zitten. Daar 
moesten we heel goed opletten. En dat we de bal erin moesten knallen. De tegenstander was heel goed en 
snel en zat er heel dichtbij met de handen. We kwamen met 2-0 achter te staan. Ik opende de score voor 
ons en met een hele goede doorloop van Fleur werd het gelijk. Fleur scoorde daarna weer en we stonden 
voor. Toen ging het wat makkelijker. Met mooie doelpunten van Anne en Noëlle-Sophie, gingen we verder 
met scoren. Mees maakte het laatste doelpunt en hebben we weer allemaal gescoord. 14-11 gewonnen, 
een mooie uitslag. En in de avond mochten we ook nog team van de week zijn bij ODO 1 Groetjes Feline 
en Papa (Remco) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrombout.nl/
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Hulp gezocht bij oud papier actie. 
ODO haalt al heel lang oud papier op. Financieel is dat een van onze belangrijkste acties. Sinds een aantal 
jaren doen we dat met een vast groep helpers (laders). Voordeel daarvan is dat de routes bekend zijn en 
ook de werking van de kraakwagens. Dat doen we met een groep van ongeveer 15 mensen. Per avond zijn 
er tien mensen nodig en omdat we om de maand ophalen (de andere maand is MVV aan de beurt) staat 
iedereen gemiddeld 4 keer per jaar achterop de kraakwagen. Het papier wordt altijd de eerste vrijdag van 
de maand opgehaald, we starten om 18.30 uur op de parkeerplaats bij MVV en zijn meestal rond 21.30 uur 
klaar. Sinds de komst van de blauwe bakken is het fysiek niet zwaar meer. Na afloop drinken we meest nog 
wat om het stof weg te spoelen en dan kunnen de veiligheidsschoenen (die we beschikbaar stellen) weer 2 
maanden de kast in. 
 
De afgelopen periode hebben we wat verloop gehad en met een enkele afschrijving en blessure erbij halen 
we dan niet de benodigde bezetting. Daarom ben ik op zoek naar 2 – 3 mensen die willen helpen bij deze 
actie. 
 
Wil je proberen of dat wat voor jou is dan ben je komende vrijdag 7  februari van harte welkom, er is 
dan nog een lege plek. Vooraf graag contact met mij opnemen. Email cmvaart@gmail.com  tel 06 
39482101   

Kees van der Vaart, coördinator oud papier 
 
 
 

KANGOEROEKLUP 
 

Van de wedstrijdsecretaris 
 
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 
 

mailto:cmvaart@gmail.com
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.optiekswemmer.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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