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 VAN HET BESTUUR 
 
Van het bestuur… 
 
Afgelopen zaterdag zijn we met 15 kinderen uit onze E-teams en hun ouder(s)/broertjes/zusjes naar een 
echte korfbal league wedstrijd geweest: Fortuna uit Delft tegen Top uit Sassenheim. Beide ploegen 

stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale in Ziggo Dome!  
 
Dat gebeurt je niet elke week, mogen oplopen aan de hand van de beste spelers van Nederland, in een 
overvolle, donkere, sfeervolle hal met superharde muziek. Best ook wel een beetje spannend soms. De 
namen van onze E-tjes schalden door de luidsprekers, samen met de namen van de TOP-spelers. Daarna 
mochten ze op gereserveerde plekken op de tribune zitten om de wedstrijd te aanschouwen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een spannende pot die in de eerste helft uiteindelijk door Fortuna werd gedomineerd, maar in de tweede 
helft helemaal door TOP werd overgenomen. TOP won dan ook uiteindelijk. 
 
Erg leuk dat we ook dit jaar weer door Fortuna hiervoor zijn uitgenodigd. Het is erg belangrijk om zo onze 
sport breed te promoten. Het maakt tenslotte best indruk als je de beste spelers van de Nederlandse 
competitie van zo dichtbij mag aanschouwen! Ga gerust zelf ook eens kijken naar een korfbal league 
wedstrijd in de buurt, of volg er eens een via de live stream via www.korfbal-kijken.nl of 
www.korfbal.nl/korfballeague. Een aanrader! 
 
 
 
 
 

http://www.korfbal-kijken.nl/
http://www.korfbal.nl/korfballeague
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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De potgrondactie is momenteel in volle gang. De temperaturen zijn alles behalve winters, dus een goede 

reden om alvast in de tuin aan de slag te gaan. ODO helpt daar een handje mee; zelf sjouwen is niet meer 
nodig. Op 13 en 14 maart bezorgen we alle zakken potgrond, tuinaarde, heidegrond, schors etc. bij de 
mensen thuis, zelf tot ver in de buitengebieden en in Maassluis. Mocht u uw bestelling nog niet hebben 
doorgegeven, dan graag nog even doen via de webshop! Om al die zakken bij de mensen thuis te krijgen, 

hebben we veel sterke mannen nodig. Dus hierbij een oproep aan alle vaders en andere sterke mannen: 
Heb je je nog niet opgegeven en heb je op vrijdag 13 of zaterdag 14 maart een paar uurtjes tijd om te 
helpen, graag! Vele handen maken in dit geval licht werk. Stuur een mailtje naar 

potgrond@odomaasland.nl of bel op app naar Marlize (06-30175139). 
 
Ook op een ander front zijn we druk bezig: het ODO pinksterkamp. Volgens goede gewoonte gaan we elke 

5 jaar met de hele vereniging. Een paar weken geleden bestond ODO al weer 70 jaar, dus een jubileumjaar 
en reden om met iedereen op kamp te gaan. Zoals u wellicht gezien hebt, wordt er hier en daar al 

voorzichtig wat aandacht aan geschonken. Binnenkort volgt meer info en de inschrijving, dus hou alle 
kanalen goed in de gaten. 
 
Nog meer nieuws: de datum voor het Smaak en Meer beachkorfbal toernooi is inmiddels ook bekend: 
zaterdag 4 juli. Een datum om in je agenda te noteren. De derde editie van dit inmiddels grote succes wordt 
op de hopelijk zonnige beachvelden van onze accommodatie gehouden. Het eerste jaar was het 

zinderend mooi weer. Vorig jaar hebben we aan het eind van het toernooi wat druppels gehad. Hopelijk dit 
keer weer een stralende, warme zon en heel veel teams om tegen te strijden in het mulle zand met na 
afloop een heerlijke maaltijd van Smaak en Meer. 
 
Maar zover zijn we nog lang niet. We hebben nog heel wat zaalkorfbalwedstrijden te gaan en gezien het 
onstuimige weer ben ik blij dat we nog even binnen mogen ballen. Succes allemaal de komende week. Voor 
wie op vakantie gaat volgende week, alvast veel plezier gewenst! 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Barbara Hanemaaijer (accommodatie@odomaasland.nl) 
06.533.48.542 

https://www.odomaasland.nl/winkel/
mailto:potgrond@odomaasland.nl
https://www.instagram.com/tv/B8lfNL4py3x/?igshid=1q9d4mmotxlfd
https://twitter.com/odomaasland/status/1227209189145092101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aodomaasland%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.odomaasland.nl%2F
mailto:accommodatie@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fijne verjaardag toe. 
 
16 februari Isa Vreugdenhil en Lucien de Winter 
 
23 februari Daantje van der Salm 
 
 
 

 

 

ALGEMEEN 
 
Even voorstellen… een nieuw vertrouwenspersoon. 
 
Mijn naam is Sven Lispet. Vorige week heeft u kunnen lezen in de Praatpaal dat ik het stokje als 
vertrouwenspersoon van Simon Hanemaaijer zal overnemen. Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik 
om mij zelf voor te stellen. Ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Maasland. Mijn dochter Evi 
speelt momenteel bij de Kangoeroes. In het dagelijks leven ben ik werkzaam op een basisschool in 
Vlaardingen. 
 
In 1990 ben ik zelf begonnen met korfballen. In 2016/2017 ben ik gestopt al spelend lid. In die periode veel 
jeugdteams trainen gegeven en diverse functies binnen de vereniging mogen uitvoeren. Een tijd met veel 
mooie herinneringen. 
 
Als vertrouwenspersoon zijn wij aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen. Mocht 
u dus ergens mee zitten, dan kunt u Karin Godthelp of mij benaderen en kunnen wij u waar mogelijk 
bijstaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sven Lispet 

____________________________________________ 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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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: Cynthia, Joyce, Diana 
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 

 
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.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Aflevering speciale producten (vrijdag 13 maart) 
vanaf ODO kantine 

 9.00 uur aanwezig: Ronald vd End, Rob vd H, Bart Hofstede (vanaf 14:00 uur) ,Henk G, Thom v W, 

Wouter G, Jan E, Kees vd V, Simon H, Max v V, Christiaan Barendse 
 

 

 

DE GROTE AFLEVERDAG (ZATERDAG 14 MAART)  
 
Op 14 maart (verzamelen bij de ODO kantine) gaan we de zakken bij de mensen thuis brengen. We starten 
vanuit de ODO kantine en rijden met twee grote BVB-wagens door het dorp. We rekenen op de hulp van de 
volgende mensen: 
 
 
Coördinatie (in ODO kantine) 
7.30 uur 
Hoofdcoördinatie: Thom, Jannes, Marlize, Pien 
 

 
Vrachtwagens (vanaf ODO kantine) 
7.30 uur (vertrek 8.00) 
Bijrijders vrachtwagen: Janny & Rianne 
 

 
Wijkcoördinatoren (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Kees, Simon, Erik en Michiel vd Vaart 
 
Vliegende keep (vanaf ODO kantine) 
8.15 uur 
Thom v W 
 
Aflevering (vanaf ODO kantine) 

  7.30 uur: David Geerse ,Paul Verboon, Fred Hoekveen 
 
Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Koos Z  
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Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 
ODO 1: Willem, Lennart M, Rick, Jesse, Wouter 
ODO 2: Aron, Twan, Martijn M, Martijn V, Niels 
ODO 3: Bram V, Jaap V, Mark, Thijs, Tim 
ODO 4: Bart M, Nathan, Pepijn, Wouter L, Bart de V. , Koen 
ODO 5: Hans, Olaf, Jarno, Teko 
 
ODO A1: Twan R, Jelle, Sam B, Joris 
ODO A2: Jordi, Lex, Kevin, Thijs M, Tjerk 
ODO A3: Gijs, Ivo, Dustin 
ODO B1: Toine, Stef, Cas, Sem 
 
Overige helpers: Marco v Buuren, Remco Verbarendse, Freek Wierda, Christiaan Barendse, Arno 

Vijverberg, Wilco v Roon, Ronald vd End, Anton Hanemaaijer, Arno v Nierop, Niels Scheffers, Henk 
Goedendorp, Lennart vd. Lingen, Andre Buitelaar, Marcel Crans, Rob Scholtes 
 

 
Catering ODO Kantine 

 ± 11:00 uur 

Monique Verboon , Jenny van Barneveldt 
 
 
Betaling (vanaf ODO kantine) 

 10.30 uur 
Marjan Pols 
  
 
Andere ouders die ook willen meehelpen met het wegbrengen van zakken, kunnen zich melden op 
onderstaande nummers of via de mail. U bent van harte welkom! 

 
Om deze actie succesvol te maken, is jullie hulp hard nodig. Mocht je echt niet kunnen, mail dit dan naar 
potgrond@odomaasland.nl of bel even met één van ons. 
 
Tot dan!                
 
Pien (06-14645544) Marlize (06-30175139) 
      

____________________________________________ 
 

 

mailto:potgrond@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO KAMP 2020 met de hele vereniging! 
 
… loading next level… 

 
Volgens de peiling die we eind 2019 hebben gedaan, blijkt er voldoende animo te zijn om wederom met de 
gehele vereniging op kamp te gaan. Super! Van vrijdag einde middag 29 mei tot maandagmiddag 1 juni 
zullen we dit jaar dus verblijven in een gaaf kamphuis ergens in een mooie groene omgeving in Noord-
Brabant. We hebben er een accommodatie kunnen vastleggen met een capaciteit van 80 tot 150 personen, 
dus we zijn nog enigszins flexibel. 
 
Ben jij op de een of andere manier verbonden met ODO, dan kun je jezelf opgeven. We denken daarbij net 
als de voorgaande edities echt aan iedereen die zich betrokken voelt bij ODO! Je hoeft dus niet per se 
spelend lid te zijn om mee te gaan. O.a. ook ouders en aanhang zijn van harte welkom om mee te gaan. 
Schroom niet. 
De inschrijving opent vanaf aanstaande vrijdag 6 maart via de website van ODO. Wees er snel bij en 
trommel iedereen in je omgeving op om ook mee te gaan! 

 
Hoe eerder voor de organisatie duidelijk is wie allemaal mee gaat, hoe makkelijker! Op zondag 29 maart zal 
de inschrijving sluiten, zodat we tijdig met de juiste aantallen deelnemers de gehele invulling van het kamp 
verder kunnen gaan vormgeven. Uitgebreide informatie zal regelmatig te vinden zijn op de website en in de 
praatpaal.  
 
Wat?   Kamp voor de GEHELE vereniging 
Wanneer?  Pinksterweekend 2020 (29 mei t/m 1 juni) 
Wie?   Iedereen die zich betrokken voelt bij ODO 
Kosten?  €80,- pp (schatting op basis van voorgaande jaren; voor gezinnen komt er een   

  kortingsregeling) 
 
Zie hier (https://www.instagram.com/tv/B8lfNL4py3x/?igshid=1q9d4mmotxlfd) het opwarmertje wat we 
recent online hebben geplaatst. Naast een gave flashback van diverse kampen uit het verleden, geven we 
hierin ook een kleine tip weg over het thema! Kijk verder gerust ook hier (https://flic.kr/s/aHskcDMRnn) nog 
eens terug hoe gaaf het in 2015 was, om alvast in de stemming te komen! Dat wil je toch niet missen? 
 
Wij hebben er nu al veel zin in. We hopen jullie ook! 
 
Barbara Hanemaaijer, Diana Eijgermans, Jaap van Vliet, Marije van Dijk, Martijn van Vliet, Nikki van der 
Hak en Simon Hanemaaijer 
 
Voor vragen of opmerkingen, spreek ons gerust even aan! Of mail naar kamp@odomaasland.nl 
 
 
 

https://www.instagram.com/tv/B8lfNL4py3x/?igshid=1q9d4mmotxlfd
https://flic.kr/s/aHskcDMRnn
mailto:kamp@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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UITSLAGEN 
 

Vitesse (Ba) 1 - ODO 1 18-16  Die Haghe C2 - ODO C3 6-7  

Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 20-15  Avanti/Post Makelaardij D3 - ODO D2 10-5  

ODO 3 - Twist 3 20-10  ODO E1 - Refleks E1 9-11  

ODO 4 - Olympia (S) 3 7-31  Nieuwerkerk E3 - ODO E2 5-14  

ODO 5 - Tempo 5 13-10  ODO E3 - Achilles (Hg) E3 10-7  

ONDO (G) A2 - ODO A1 21-10  ODO E4 - Excelsior (D) E6 7-8  

Excelsior (D) A1 - ODO A2 11-14  ODO E5 - Olympia (S) E4 1-2  

ODO A3 - ZKV (Zu) A1 7-12  ODO E6 - KCR E4 1-9  

Avanti/Post Makelaardij B2 - ODO B1 17-10  Avanti/Post Makelaardij F1 - ODO F1 10-14  

Excelsior (D) C1 - ODO C1 8-7  Fortuna/Delta Logistiek F6 - ODO F3 12-2  

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


 Praatpaal jaargang 28 10 16-02-2020 

 

 
 

 
 

 

 

SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

zaterdag  
22 
februari 

12:00 ODO 3 - Excelsior (D) 4 
  

zaterdag  
07 maart 

11:00 ODO F2 - Achilles (Hg) F2 Jordi van Roon 10:30 Jessica Rasens, 
Theo Bijloo 

12:00 ODO E2 - Weidevogels E1 Kim van den Berg 11:30 Iris Passchier 

ODO F1 - Die Haghe F1 Daphne Wierda 

ODO F3 - Excelsior (D) F2 Jelle van Leeuwen 

13:00 ODO C1 - IJsselvogels C2 Joris de Bruijn 12:30 Miranda Verboon 

14:10 ODO B1 - 
Merwede/Multiplaat B1 

Twan van der Meijs 13:40 Simone Wessling 

15:15 ODO A2 - NIO A2 Willem van Vliet 14:45 Thea Kroes 

16:30 ODO A1 - Fortuna/Delta 
Logistiek A3 

Marc Goudzwaard 
 

17:45 ODO 2 - Reeuwijk 2 
 

19:00 ODO 1 - Reeuwijk 1 

zaterdag  
14 maart 

09:00 ODO E4 - Maassluis E4 Annet van der Sar 08:30 Marcel Crans,  
Carla Ammerlaan 

10:00 ODO E3 - Die Haghe E2 Marije van Dijk 09:30 Rob Scholtes 

ODO E6 - Twist E4 Gijs Vos 

11:00 ODO E1 - 
TOP/SolarCompleet E1 

Jesse v.d. Hout 10:30 Daniëlle Nicolaas 

ODO E5 - Korbis E7 Maud Regout 

12:00 ODO D1 - Valto D3 Joyce van Gastel 11:30 Remco 
Verbarendse 

13:00 ODO C2 - Nikantes C1 Bart Moekestorm 12:30 Janet Vijverberg 

14:00 ODO A3 - KCC A3 Mark Zegwaard 13:30 Annet Stolk 

15:15 ODO 5 - Meervogels/Física 5 Jaap van Vliet 
 

16:30 ODO 4 - OZC 3 Wim Poot 

17:45 ODO 3 - Dijkvogels 3 Erik Passchier 

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

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Van de Technische Commissie..... standen, korfbalfinale, training en prestatiekorfbal. 
 
Dit weekend werd weer een vol programma gespeeld, met wisselende resultaten: Bij de senioren kon de 
selectie het niet bolwerken tegen Vitesse, in Barendrecht. De resultaten in de poules beloven een 
spannende eindstrijd in de laatste 4 wedstrijden. ODO 3 strijdt naast de eigen eer en glorie voor een goede 
2e plek in de poule, tenzij koploper Excelsior a.s. zaterdag in de te hervatten wedstrijd  alsnog klop krijgt van 
ODO (en dat kan!). ODO 4 werd er van af geschoten door Olympia. ODO 5 gaf weer een teken van leven 
na 3 opeenvolgende nederlagen en wist Tempo 5 knap te verslaan.  Bij de junioren lukte het de A1 weer 
niet om een vuist te maken, dit keer tegen ONDO. ODO A2 speelde een spannende wedstrijd tegen runner 
up Excelsior A1 en wist de partij naar zich toe te trekken. Hiermee is het team van Jacco bijna niet meer in 
te halen en kan op 7 Maart het kampioenschap worden binnen gehaald bij winst op NIO. Een knappe 
prestatie! ODO A3 speelde heus niet zo slecht tegen ZKV maar wist helaas niet genoeg tegen te scoren.  
ODO B1 speelde tegen koploper Avanti en wist helaas niet te winnen, waarmee de titel aspiraties uit zicht 
verdwijnen. Maar de B1 speelt onverwacht, gewoon een heel goed seizoen in de 2e klasse met een nieuw 
team....  ODO C1 verloor net van koploper Excelsior met een naar smaakje.  ODO C2 was vrij en ODO C3 
won in de late namiddag nipt van Die Haghe. Hiermee zijn zij de nummer 2 in de poule. ODO D1 was vrij, 
en kan na winst in de eerstvolgende wedstrijd op 14 Maart voor het kampioenschap gaan. ODO D2 verloor 
van 1 van de 2 koplopers Avanti. 
ODO E1 speelde een prima wedstrijd tegen Refleks E1. Vlak voor het einde had ODO alsnog uitzicht op 
een overwinning maar helaas wist Refleks de wedstrijd over de streep te trekken. ODO E2 dendert maar 
door en won overtuigend van Nieuwerkerk, waardoor zij samen met Weidevogels vaster op de mooie 2e 
plek staan.. ODO E3 wist te winnen van mede koploper Achilles en heeft een mogelijk kampioenschap in 
zicht! Maar dan zullen wel minimaal 2 van de 3 nog te spelen wedstrijden gewonnen moeten worden.  ODO 
E4 kon helaas niet winnen van mede koploper Excelsior, in de laatste seconden wisten zij de winnende 
treffer te maken. ODO E5 verloor nipt met 1-2 en ODO verloor van KCR, welk team net een beetje verder is. 
ODO F1 won van Avanti en verstevigde hiermee de 2e plek. ODO F2 was vrij en ODO F3 verloor met grote 
cijfers van koploper Fortuna. Wel staat de F3 op een hele nette 2e plek! 
 
 

https://www.odomaasland.nl/zaalwacht
mailto:tc@odomaasland.nl
mailto:scheidsrechter@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Met de voorjaarsvakantie in zicht zullen in de komende 2 weken bijna geen wedstrijden zijn; komende week 
3 wedstrijden en op 29 Februari 2 wedstrijden Ook zal het trainingsschema worden aangepast, op dinsdag 
25 Februari zal er geen training zijn voor de jeugd! 
De inschrijvingen voor de zaalkorfbalfinale op 4 April druppelen binnen! Wil je 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/ 
 
Tenslotte...ODO is ‘onderweg’ op vele fronten....Komende woensdag houden we in de ODO kantine een 
avond over de toekomst van prestatie korfbal  bij ODO. Vanaf 20.00 uur is eenieder welkom om hier over 
mee te praten! Zie ook nogmaals het bericht ter introductie : https://www.odomaasland.nl/2020/02/03/we-
zijn-onderweg/ 
 
Rob van der Hak 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Voorjaarsvakantie 

 
Afgelopen zaterdag heeft A2 een grote stap gezet naar het kampioenschap door van de nr. 2 te winnen. 
Netjes hoor!! 
 
Komende 2 weken, in verband met de voorjaarsvakantie, alleen een inhaalwedstrijd voor ODO 3. 
Geniet allemaal van je vrije week/weekenden en voor iedereen die op wintersport gaat: doe voorzichtig en 
kom alsjeblieft weer allemaal heel terug! 
 
Helen 
senioren@odomaasland.nl 
06-24912423 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 februari 

  

15162 ODO 3 - Excelsior (D) 4 Aanvang 12:00 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Aanwezig 11:15 

Dames Janny, Laura Z, Margot W, Marjanneke 

Reserves Celine 

Afwezig Marije, Annet van der S 

Opmerking 
Let op: de kantine is niet geopend. Sporthal betreden via zij-ingang. 
Kleedkamers zijn wel open. 

  

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/
https://www.odomaasland.nl/2020/02/03/we-zijn-onderweg/
https://www.odomaasland.nl/2020/02/03/we-zijn-onderweg/
mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG 

Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 (20-15) 

Beste lezer! Afgelopen zaterdag mocht ODO 2 zich opmaken voor een wedstrijd tegen Vitesse. Vitesse is 
een sterke tegenstander en staat dan ook bovenaan in onze poule. 2 maanden geleden konden we ze in de 
Hofstede een helft goed bijhouden maar werden we in de 2e helft weggespeeld. Aan ons was dus de taak 
om nu de hele wedstrijd bij te blijven. Aron was helaas nog niet herstelt van een blessure die hij in de 
wedstrijd tegen Twist opliep. Daarom mocht Mark weer een zaterdag mee met de selectie. Ook Sam 

speelde weer met ons mee! Wordt enorm gewaardeerd! 

De wedstrijd ging in het begin gelijk op. Beide ploegen hadden moeite om de korf te vinden. Verdedigend 
zat het bij ons goed en Vitesse scoorden in het eerste kwart vrijwel alleen uit vrije ballen en stippen. Na het 
eerste kwart ging Vitesse wat makkelijker scoren terwijl wij nog steeds moeite hadden om de korf te vinden. 
We creëerden veel kansen, maar konden ze niet afronden. Doordat wij niet scherp waren in de afronding 
stonden we met rust 3 doelpunten achter. Het was in de rust duidelijk dat de afronding beter moest. 2e helft 
was die afronding dan ook beter. We maakten het Vitesse lastig door verdedigend veel druk te geven en 
aanvallend goed te spelen. We wisten een paar keer het gat te dichten naar 2 doelpunten. Helaas konden 
we het aan het eind van de wedstrijd verdedigend niet meer dicht houden en liep Vitesse, mede dankzij wat 

dubieuze beslissingen van de scheids, doelpunt voor doelpunt weg. Dit resulteerde in een 20-15 eindstand. 

Uiteindelijk kunnen we trots zijn op het spel dat we hebben laten zien tegen de koploper. Als we scherper 
waren geweest in de afronding had er zeker een stunt ingezeten. De positieve dingen zullen we dan ook 
mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd. Op 7 maart spelen we een hele belangrijke wedstrijd tegen 
Reeuwijk, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Een ploeg die door het gelijkspel tegen 
Maassluis afgelopen zaterdag op evenveel punten staat als wij. 

Bij deze wil ik het publiek bedanken dat de moeite heeft genomen om naar Barendrecht af te reizen. Wij 
hopen u op 7 maart weer in onze eigen Hofstede te zien bij de belangrijke wedstrijd tegen Reeuwijk. Twan 

  

 

 

 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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 ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
De voorjaarsvakantie komt er aan en dat betekent twee zaterdagen bijna geen wedstrijden. 
B1 heeft donderdagavond een inhaalwedstrijd bij Weidevogels. D2 heeft op de 22e een wedstrijd en C2 de 
29e.  
 
Veel succes allemaal. 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
Wedstrijdprogramma donderdag 20 februari 

  

19413 Weidevogels B1 - ODO B1 Aanvang 19:30  

Coach Frits van Manen Vertrek 18:15 

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

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

Reserves Aimee, Kobus, Toine S Let op: reserveshirts nodig 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 februari 

  

25282 ONDO (G) D5 - ODO D2 Aanvang 09:00  

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 08:10 

Heren Jordy, Noah, Sven N Chauffeurs Birke, Pascale, Ciara, Ilse K 

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

Nienke, Pascale 
De Hoekstee  

Afwezig Tim B, Noor V, Brent, Merel Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 29 februari 

  

22219 Nieuwerkerk C4 - ODO C2 Aanvang 12:30  

Coach Nathan, Koen Vertrek 11:30 

Heren Gian, Jayden, Joa, Jonatan, Willem R Chauffeurs Florine, Joa, Kim M 

Dames Dana V, Diana T, Eva S, Florine, Kim M, Nikki De Kleine Vink Hal  

Afwezig Maarten 
Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk 

aan den IJssel 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Helaas hebben veel teams verloren. De wedstrijd van de E5 was een spannende leuke wedstrijd. Er is nu 
vakantie en alleen de E6 speelt op 29 februari en wedstrijd. Er is in de vakantie alleen op dinsdag trainen. 
Heel veel plezier allemaal 
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, Lotte Z, Robin De Hoekstee 
 Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

  

 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

ODO E1 - Refleks E1 (9-11) 

Vandaag weer tegen Refleks. De uitwedstrijd werd gelijkgespeeld 14-14, waarbij we op het einde eigenlijk 
wel hadden moeten winnen. Minke had vandaag een auditie voor dans en Juliette speelde op haar plek. 
Vanaf het begin werd er door beide teams fel gestreden en ging het spel heen en weer. Weer was de 
tegenstander over de hele wedstrijd net iets scherper in de afronding, en moest ODO alle tanden bijzetten. 
Via 0-1 en 1-2 in de 1e 10 minuten liep Refleks iets uit naar 2-3 en zelfs 2-6 in de 2e 10 minuten. Direct 
daarna 3-6 en 4-6 en zaten we weer in de wedstrijd, met éen stand van 5-7 op het eind van de 3e 10 
minuten. erg spannend en voor de toeschouwers een leuke wedstrijd, prima gefloten door jonge scheids 
Joris.  Zou het de E1 lukken om de wedstrijd te kantelen in de laatste 10 minuten? Er werd maar liefst nog 
eens 8x gescoord!!! Via 6-7 en 6-8, werd het 7-8 en 8-8......de spanning werd opgevoerd en helaas voor ons 
wist Refleks weer te scoren, en via 8-9, 8-10 werd de einduitslag 9-11 in het voordeel van Refleks. Jammer, 
maar jullie hebben een prima wedstrijd gespeeld! Een dikke pluim voor Juliette, die haar eigen wedstrijd liet 
schieten om met de E1 mee te doen. In het begin moest ze even wennen aan het hogere tempo, maar al 
snel deed ze mee alsof ze niet anders gewend is, klasse!   Rob en Sam 

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


 Praatpaal jaargang 28 16 16-02-2020 

 
 

 
 

 
 

Nieuwerkerk E3 - ODO E2 (5-14) 

De laatste wedstrijd voor de mid-winterstop. Nou ja, winter? In het buitenseizoen staan we wel eens met 
mindere omstandigheden op en langs het veld. Vandaag mogen we op bezoek in De Kleine Vink, het 
onderkomen van Nieuwerkerk. In de thuiswedstrijd hadden we deze ploeg weten te verslaan met 6-3. Wat 
gaat het vandaag worden? We moeten vandaag onze snelle Jelle, onze eigen Sjinkie, Juliette missen. 
Hiervoor in de plaats komt Emma ons versterken. Kan Emma deze rol op zich nemen? Het door Fleur 
gestelde doel voor vandaag; we moeten er minimaal 15 scoren! Emma mag het eerste kwart aan de kant, 
zij heeft er al een wedstrijd opzitten. Dus even bijkomen om daarna te knallen. Het eerste kwart begint 
goed. In de eerste drie minuten weten zowel Benjamin als Fleur de korf te vinden. Maar ook Nieuwerkerk 
weet hoe ze de bal door de korf moeten krijgen. Na 10 minuten noteert het scorebord 1-2. Emma komt erin, 
Eva mag even bijkomen om (zo blijkt later in de wedstrijd) daarna los te gaan. In het tweede kwart genoeg 
kansen, maar veel ballen vliegen over de korf. Zijn die palen dan echt zóóó laag? Verdedigend goed bezig, 
want we geven Nieuwerkerk weinig kansen. Ook Emma weet in dit team haar bijdrage te leveren. Haalt de 
ballen uit de lucht en blijft goed bij haar tegenstander. Van een afstand weet Tijn er een in te schieten. Rust; 
1-3!! Tijd voor de coaches voor wat instructies; dicht op je tegenstander verdedigen en bij de korf goed 
afvangen, zodat we in balbezit blijven. Eva en Emma draaien de rollen weer om. En heeft de rust Eva goed 
gedaan? Zeker weten! Wat een super begin van dit kwart. Met een mooi tempo de bal rondspelen bij de 
korf, Eva neemt de doorloop, boem! erin! In deze 10 minuten weet ze nog 2x tot scoren te komen. En ook 
Fleur doet vrolijk mee. Het laatste rustmoment met 1-7 op het scorebord. De verbazing op te tribune. Wat 
doen de coaches, twee spelers eruit? Tijn en Fleur aan de kant. Maar gelukkig, Emma en onze topper Floris 
erin. Dat Fleur ook als Floris weet te scoren liet ze eens even zien. In 4 minuten tijd 4x de bal erin, met een 
mooie rebound van Eva en een foutje van haar verdediger. We weten uit te lopen tot 2-13. Worden we 
hierna wat moe? Of zijn we niet meer zo scherp? Nieuwerkerk weet iets terug te komen. Maar jullie mogen 
met een eindstand van 5-14 gaan genieten van de vakantie! De wintersporters wel voorzichtig zijn. 7 maart 
moet iedereen er weer staan. Fris, scherp en zonder botbreuken! Emma bedankt voor het invallen en het 
goede spel! 

KANGOEROEKLUP 
 
De komende 2 weken is er vakantie. 
 
Groetjes, 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl  
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/


 Praatpaal jaargang 28 17 16-02-2020 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ntk.nl
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