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 VAN HET BESTUUR 
 
 
Verleden week stond in het teken van het rondbrengen van de folders voor de potgrondactie. De eerste 
bestellingen zijn via onze website al binnengekomen! Het belooft veel goeds en we hopen dat we via deze 
actie weer extra financiële middelen krijgen om, zoals altijd, fantastische initiatieven te ontwikkelen.  
De agenda tot de zomervakantie zijn we langzamerhand aan het vullen met allerlei activiteiten die variëren 
van kamp, disco, beachkorfbal, schoolkorfbal, bowlen en nog veel meer. Houd de eigen agenda dus maar 
wat leeg en geniet straks op ons mooie nieuwe terras in de zon tijdens het veldseizoen. 
In deze Praatpaal ook een bericht van onze vertrouwenspersonen. Wil je iets kwijt wat jezelf of je kinderen 
aangaat in relatie tot de vereniging? Richt je dan tot deze vertrouwenspersonen. Zij zoeken samen met jou 
een oplossing of een luisterend oor. Volledig op basis van vertrouwelijkheid. Simon Hanemaaijer maakte 
deel uit van het duo (samen met Karin Godthelp) , maar doordat hij trainer is geworden van een team zal hij 
zijn stokje overdragen aan Sven Lispet. Bedankt voor jullie inzet! 
Verder rest mij nog om jullie te attenderen op de Korfbal League finale. Geef je via de website op om samen 
naar Rotterdam te gaan. Alleen al de rit met de metro met z’n allen is natuurlijk al heel leuk. Een unieke 
ervaring om de top van Nederland te zien korfballen en een mooie start te maken voor het nieuwe 
veldseizoen aan de Baanderheer. 
 
Namens het bestuur, 
Marjan Vos-Pols 
 
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) 
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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. 
 
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 en een fijne verjaardag gewenst namens ODO !! 

 
10 februari 

 
Jarno de Man 

11 februari Rie Broekman-Ommert 

13 februari Cas Vijverberg 

14 februari Marije van Dijk 

16 februari Lucien de Winter  
Isa Vreugdenhil 
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ALGEMEEN 
De kangoeroes organiseren za 15 feb een vriendjes/vriendinnetjes training. Dus alle leden met 
broertjes/zusjes van 3-6 jaar die nog niet trainen, zijn heel erg welkom om eens een keertje mee te doen. 
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Ga met ODO mee naar de Korfbal League finale in Ahoy  
Juich jij ook voor de beste korfballers van Nederland? 

Wie zijn dit jaar de beste korfballers van Nederland? Op zaterdag 4 april komen we er achter! Dan wordt de 

spannende finale van het het Nederlands kampioenschap gespeeld. Dit jaar lekker dichtbij in Ahoy 

Rotterdam. Ook dit jaar willen we met een zo groot mogelijke groep ODO-ers de kampioenen aanmoedigen. 

Ga je mee? Je kunt je nu inschrijven! 

De junioren finale wordt om 13:30 uur gespeeld, de senioren strijden om de titel om 16:00 uur. Kaarten 

kosten 19,50 per stuk. Geef je snel op, schrijf je in via de website  dan ben je zeker van een plekje! 

 
 
Folders potgrondactie 2020 
 
Afgelopen week zijn er door C en D teams en diverse andere (oud)leden en enthousiaste aanhangers van 
ODO de folders in Maasland en Maassluis verspreid.  
Heel hartelijk bedankt voor jullie hulp bij het rondbrengen van de folders. 
 
Deze eerste aanzet voor de potgrondactie is heel belangrijk om tot een goed resultaat te komen! 
Het is voor de organisatie heel leuk als de eerste bestellingen in de bus vallen. De brievenbus kleppert 
geregeld en ook via de webshop komen al vele bestellingen binnen.  
 
Dit komt door jullie inzet!! Super bedankt. 
 
Namens de potgrondcommissie, 
 
Pien van der Meer 
potgrond@odomaasland.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: Jenny, 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, Jaline 
ODO 5: Barbara  
ODO overige: Karin, Laura Z, Marjanneke, Jakomijn 
 
ODO A1: Marieke, 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 
 
 
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 
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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  

 
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 
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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: Koen Boekestijn, Marco v Buuren, Remco Verbarendse, Freek Wierda, Christiaan 
Barendse, Jan Moekestorm, Arno Vijverberg, Wilco v Roon, Ronald vd End, Anton Hanemaaijer, Jos v 
Rhee, Arno v Nierop, Roald Arkesteijn, Henk Goedendorp, Lennart vd. Lingen, Andre Buitelaar, Marcel 
Crans, Rob Scholtes, Wilco Goedendorp?   Catering ODO Kantine 

• ± 11:00 uur 
Monique Verboon ? 
 
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) 

UITSLAGEN 
Twist 1 - ODO 1 19-15 

Twist 2 - ODO 2 14-12 

ODO 3 - DES (D) 4 18-14 

Paal Centraal 3 - ODO 4 21-7 

ODO 5 - Madjoe 3 10-20 

NIO A1 - ODO A1 19-14 

HKV/Ons Eibernest A2 - ODO 
A2 

6-10 

ODO A3 - Excelsior (D) A2 4-14 

ODO B1 - Meervogels/Física 
B2 

15-4 

ODO C1 - Valto C2 5-7 

Korbis C3 - ODO C2 4-3 

ODO C3 - Avanti/Post 
Makelaardij C5 

9-1 
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Valto D3 - ODO D1 2-12 

KCC D1 - ODO D2 13-4 

ODO E1 - Fortuna/Delta 
Logistiek E1 

8-14 

Maassluis E1 - ODO E2 5-12 

GKV (H) E1 - ODO E3 9-13 

ODO E4 - Thor (R) E1 9-6 

ODO E5 - RWA E4 15-0 

ODO E6 - Oranje Zwart/De 
Hoekse E2 

1-1 

Dijkvogels F1 - ODO F1 10-10 

ODO F2 - ALO F1 13-15 

ODO F3 - ONDO (G) F5 4-2 

 

SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 

OVERZICHT SCHEIDSRECHTERS EN ZAALWACHT 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

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 
 

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 

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 
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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 

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 wil 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 
Van de technische commissie: lief en leed.... en puzzelen 
 
In de afgelopen weken/maanden zijn er binnen ODO  diverse (soms kort-, soms langdurige)  blessures 
ontstaan. Tijdens het oliebollentoernooi en ook veel tijdens de competities. Vooral voor de betrokkenen heel 
erg pijnlijk en vervelend, en bij de langdurige blessures ook praktisch lastig en mentaal een opdoffer. Dat je 
geblesseerd bent is soms heel erg zichtbaar (gips, krukken, etc.) maar vaak ook onzichtbaar. Vanuit ODO 
proberen we eenieder een hart onder de riem te steken met een kleine attentie. Dat vinden we eigenlijk heel 
gewoon. Aandacht voor elkaar, dat helpt zeker! Dus spreek gerust iemand aan die geblesseerd is! 
De blessures zorgen naast persoonlijk leed, ook voor veel puzzelwerk voor de hele ODO organisatie, zowel 
voor trainers, coaches als ook voor de Technische commissie, en wel in het bijzonder de wedstrijd 
secretaressen . Wat niet altijd zichtbaar is zodra er geblesseerden zijn, is de regel vanuit het KNKV dat je in 
de wedstrijdsport, na 3x niet gespeeld te hebben, formeel vervangen moet worden. (spel-)regelkennis is 
belangrijk hierin maar ook oplossend vermogen en creativiteit. En uiteraard de medewerking van heel veel 
spelers om de ontstane gaten ‘op te vullen’. Zo ook de afgelopen weken, waar we in de selectie met 3 
langdurig geblesseerde dames te maken hebben, waarvan er vooralsnog 2 vervangen dienen te worden. 
Deze vervangers moeten ook de eerstvolgende wedstrijd in de basis staan. Daarna begon het domino 
effect in de hele vereniging, waar we tot vrijdagavond laat tot en met de C1 wijzigingen moesten doorvoeren 
met invallers en reserves. En een beroep doen op veelal jeugdige dames om niet in hun eigen team te 
spelen maar in een ander team. Heel veel werk (we klagen niet, hoor) en vooral heel fijn dat die 
medewerking er is van de betrokkenen. Ook al is de berichtgeving soms wat lastig en de keuze heel 
moeilijk. Zonder jullie lukt er niets! 
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Dank aan jullie allemaal, en voor de geblesseerden, veel sterkte en hopelijk snel(ler) herstel! 
 
Namens de TC, 
Rob van der Hak 

SENIOREN & JUNIOREN 

Rood 
Afgelopen zaterdag heb ik niet veel wedstrijden gezien. Wel de uitslagen en standen bekeken en die waren 
voornamelijk “rood”. Gelukkig hielden ODO 3 en A2 de ODO-eer weer hoog. A2 speelt komende zaterdag 
een belangrijke wedstrijd, bij winst staan ze 6 punten los op de 1e plek!! 
Iedereen succes weer zaterdag en speciaal voor A2. 
Helen 
senioren@odomaasland.nl 
06-24912423 

Wedstrijdprogramma zaterdag 15 februari 

  

12509 Vitesse (Ba) 1 - ODO 1 Aanvang 20:05 

Coach Leon Vertrek 18:00 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V, Wouter G Chauffeurs Rick, Jesse, Cynthia 

Dames Daphne , Diana E, Jenny, Kim B Bongerdhal 

Afwezig Joyce G, Cynthia 
Dierensteinweg 6b 2991 XJ 
Barendrecht 

  

16372 Vitesse (Ba) 2 - ODO 2 Aanvang 18:40 

Coach Lennart L Vertrek 17:00 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Twan M Chauffeurs Martijn V, Noor B, Iris G 

Dames Ilse A, Iris G, Isa , Sam Z Bongerdhal 

Reserves Gysa, Liza, Twan R 
Dierensteinweg 6b 2991 XJ 
Barendrecht 

Afwezig Wouter G, Daphne , Kim B, Noor B, Niels 

  

14679 ODO 3 - Twist 3 Aanvang 17:00 

Heren Bram V, Jannes, Mark Z, Thijs R, Tim P Aanwezig 16:00 

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

Scheidsrechter Wouter L 

Afwezig Jaap V 

  

12681 ODO 4 - Olympia (S) 3 Aanvang 15:45 
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Coach Bram V Aanwezig 14:55 

Heren Bart V, Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Scheidsrechter Olaf 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Maud R, Vera 

Afwezig Jaline, Bart M 

  

14020 ODO 5 - Tempo 5 Aanvang 14:30 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko, Thom Aanwezig 13:30 

Dames Barbara H, Helen, Marlize, Pien Scheidsrechter Erik 

Reserves Maud R 

  

16515 ONDO (G) A2 - ODO A1 Aanvang 15:00 

Coach Michiel Vertrek 13:40 

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

Dames Gysa, Liza, Marieke H De Hoekstee 

Reserves Brigit, Jordi, Laura P, Lex Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

Afwezig Sam Z 

  

18964 Excelsior (D) A1 - ODO A2 Aanvang 12:10 

Coach Jacco Vertrek 11:00 

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

Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H De Buitenhof 

Reserves Stef, Marit, Britt Duke Ellingtonstraat 2 2625 GB Delft 

Opmeringen Gelijk na wedstrijd terug ivm reserves van en  

 bij andere teams!  

  

17615 ODO A3 - ZKV (Zu) A1 Aanvang 13:15 

Coach Daniëlle, Wouter G Aanwezig 12:45 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Scheidsrechter Tim P 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Zaalwacht Linda van Delft 

Reserves Kevin 
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Twist 1 - ODO 1 (19-15) 

Beste lezers, Afgelopen zaterdag mochten we aantreden tegen Twist in Vlaardingen. De thuiswedstrijd was 
er een voor in de boeken. Strijd, inzet en het vertrouwen in en met elkaar zorgde ervoor dat we deze 
wedstrijd met 16-13 wonnen, voor herhaling vatbaar dus. Wouter is weer terug in ODO 1, wat maakt dat we 
met 5 heren verder gaan. Dit betekent dus wel dat iedere week een heer op de bank moet zitten. Deze 
week was de beurt voor Willem, wat in zijn hele ODO 1-carrière nog niet is voorgekomen. Iedereen was 
gebrand om te winnen. Leon vertelde dat het een pittige pot zou worden, dat we hun spel moesten 
ontregelen en hun uit hun spel moesten halen en dat hierbij een goed begin heel belangrijk is. Daaraan 
voegde Rick nog toe dat we hun het zwijgen moesten opleggen. Na het vreemde oplopen met hun 'team 
van de week', het verschrikkelijke getoeter wat de hele wedstrijd te horen was en wat suizende oren van de 
harde muziek verder konden we beginnen aan de wedstrijd. Wat al snel opviel, en wat we van te voren al 
wisten, was het lengteverschil tussen ODO en Twist. Voornamelijk aan de kant van de heren. Het was 
hierdoor belangrijk om de rebound niet te vast te zetten, maar veel met een lopende rebound te gaan 
spelen. De score werd geopend door een mooi schot van Lennart, wat helaas snel gelijk werd gemaakt 
door een stip van Twist. De scheids lette veel op wat er onder de paal gebeurde en leek ook veel te zien 
waar wij onze vraagtekens bij hadden. Hij floot snel voor vrije ballen, waarbij Twist scherp was in de 
afronding. Dit zorgde voor een omkeer. Waar wij in de thuiswedstrijd een gat sloegen, was het deze keer 
Twist die er snel voor zorgde dat het 5 verschil werd (van 2-3 voor naar 8-3 achter). We hadden moeite met 
de rebound. Waar zij konden blijven schieten, waren wij langer opzoek naar die ene goede kans. Het 
ontbrak bij ons in felheid, scherpte, gretigheid en afronding. Met een 14-8 tussenstand was het tijd om de 
kleedkamers in te gaan en alle zaken even op orde te stellen. Leon vertelde dat we verdedigend méér 
moesten durven, voorin het veld en in de rebound. Niet zeuren op elkaar, maar vertrouwen op jezelf en 
meer duels winnen onder de paal. Aanvallend was het belangrijk om meer vanuit de beweging te gaan 
aanvallen, omdat we zo meer kans maakten op de rebound. Al met al moesten we als één team gaan 
spelen, net zoals de vorige wedstrijd. Willem was onderhand al aan het warmlopen en aangezien Diana niet 
fit was zou ze alleen nog de aanvallen spelen en werden de verdedigingen overgenomen door Isa. De 
tweede helft was begonnen en we gingen er weer vol goede moed tegenaan. Helaas was het Twist die snel 
wist te scoren, waardoor het verschil uit was gelopen naar 7. Willem kwam in het veld voor Jesse. De 
verdediging stond steeds meer als een huis en dat is ook wel te zien aan de stand in de tweede helft (Twist 
heeft er in de tweede helft maar 5 gescoord), maar daarentegen hadden we aanvallend veel moeite. We 
kregen veel druk en waren zelf niet fel genoeg. We probeerden langzaam mee te scoren, maar het was niet 
voldoende. Het zat er niet in. Helaas. Iedereen heeft zijn best gedaan en niemand liet zijn koppie hangen. 
En al is het heel makkelijk spreken vanaf de zijkant, denk ik dat we het toch ook hebben laten liggen op een 
stukje scherpte en inzet. We hebben onszelf te kort gedaan, want we kunnen véél beter dan dit. Laten we 
de kans pakken om het voor onszelf goed te maken, volgende week tegen Vitesse! Supporters en reserves 
bedankt voor jullie aanwezigheid en steun. We hopen jullie volgende week weer allemaal te mogen zien om 
20:00 in Barendrecht. Liefs Cynthia   
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
Afgelopen zaterdag was het een dag waarin er veel geschoven moest worden om de teams compleet te 
krijgen. Wanneer er in de hogere teams spelers geblesseerd zijn heeft dat op sommige zaterdagen 
gevolgen voor andere teams. Super dat jullie zo mee werkte en bereid waren om, voor sommige de eigen 
wedstrijd te laten schieten of een halve te spelen, waardoor andere teams compleet konden vertrekken . 
Klasse. De uitslag dit weekend was  3-3, 3 gewonnen wedstrijden en 3 verloren. Aan de inzet heeft het niet 
gelegen, maar soms is het net niet. Volgende week is D1 vrij de andere teams spelen. B1 heeft op 20 
februari een inhaalwedstrijd bij Weidevogels. Daarna voorjaarsvakantie en zijn er twee vrije zaterdagen voor 
bijna alle teams alleen D2 en C2 spelen elk een wedstrijd.  
Wanneer je op vakantie ga geef het dan even aan mij door dat scheelt een hoop geregel. . 
Alvast bedankt    Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 15 februari 

  

19224 Avanti/Post Makelaardij B2 - ODO B1 Aanvang 14:45  

Coach Frits van Manen Vertrek 13:45 

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

Dames Anouk, Britt, Fenne, Iris P, Marit De Viergang  

Reserves Iris de B, Kobus, Toine S Sportlaan 1b, 2641AZ Pijnacker 

  

22154 Excelsior (D) C1 - ODO C1 Aanvang 11:00  

Coach Diana E, Isa  Vertrek 10:00 

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

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

Madeleine, Nina V 
Kerkpolder  

 Kerkpolderweg 14, 2625EB Delft 

  

22610 Die Haghe C2 - ODO C3 Aanvang 16:00  

Coach Jakomijn, Lennart M Vertrek 15:00 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Sven P, Willem R, Sanne R 

Dames Dana E, Dana V, Demi, Nikki, Sanne R Transvaal Den Haag  

 Colensostraat 2, Den Haag 
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23941 Avanti/Post Makelaardij D3 - ODO D2 Aanvang 15:15  

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 14:15 

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

K 

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

Merel, Noor V, Pascale 
Emerald  

 Florijnstraat 1, 2645HH Delfgauw 

  

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 
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Valto D3 - ODO D1 (2-12) 

ValtoD3-ODO D1 We speelden vandaag een super wedstrijd dankzij de diepteballen training van Simon en 
Celine. We konden de bal snel rond laten gaan en iedereen was goed aanspeelbaar. Helaas was Jordy 
vandaag niet mee, maar Naomi speelde voor twee. Zij was fel en scoorde een mooie bal. Ruth 
onderschepte veel ballen en wist ook veel ballen af te vangen. Nienke speelde als jongetje een goede 
wedstrijd. Noah had een hele snelle tegenstander maar hij was net zo snel en heeft goede acties gemaakt. 
Noor hoort er helemaal bij en speelde mee alsof ze altijd al in de D1 zat. Dat gold ook voor Evi die in de 
laatste seconde een heel mooi doelpunt maakte. Elke wedstrijd valt Lynn op door mooie doorloopballen te 
nemen , zo ook deze wedstrijd. Tess scoorde vijf korte kansen en Lotte verdedigde goed op de ballijnen. 
Omdat we vandaag weer echt als team speelde wist Valto er maar twee te scoren. Zelf scoorden we er wel 
12. Publiek bedankt voor de positieve aanmoedigingen langs de kant. Het was leuk om voor jullie te spelen. 
Helaas zijn we nu drie weken vrij maar we gaan er met zijn allen op zeven maart een feestje van maken. 
Zou Ruth voor de volgende wedstrijd een verslag willen maken?  
Groetjes Lotte en Tess 
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PUPILLEN E &  F 
 
De meeste teams hebben gewonnen of gelijk gespeeld. De E5 heeft zelfs met 15-0 gewonnen . Heel goed 
gedaan hoor. Zaterdagavond mochten een aantal E teams met de spelers van Top/Solar Compleet 
oplopen. As zaterdag gaan we weer lekker korfballen sommige kinderen staan op om in te vallen bij andere 
teams. 
 
Heel veel plezier 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 

Wedstrijdprogramma zaterdag 15 februari 

  

29437 ODO E1 - Refleks E1 Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Frodo 

Dames Minke, Romae 

  

27559 Nieuwerkerk E3 - ODO E2 Aanvang 11:30 

Coach Marieke H Vertrek 10:30 

Heren Benjamin, Tijn Chauffeurs Benjamin, Fleur B 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette R De Kleine Vink Hal 

 Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan den 
IJssel 

  

27576 ODO E3 - Achilles (Hg) E3 Aanvang 10:00 

Coach Cynthia, Marit Aanwezig 09:30 

Heren Thijmen Scheidsrechter Lex 

Dames Emma, Ilse van de K, Sanne H, Sofie Zaalwacht Frank Rasens 

Afwezig Lieke 

  

39651 ODO E4 - Excelsior (D) E6 Aanvang 09:00 

Coach Jenny, Liza Aanwezig 08:30 

Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Nicolette 
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Dames Donna, Junaylee, Sanne H Zaalwacht Teko Slot, Melissa Pietersz 

  

30188 ODO E5 - Olympia (S) E4 Aanvang 11:00 

Coach Femke, Iris P Aanwezig 10:30 

Heren Guus, Ruben Scheidsrechter Twan R 

Dames Marieke P, Maud A, Sophie Zaalwacht Arjenne van der Heide 

Afwezig Aron S 

  

36497 ODO E6 - KCR E4 Aanvang 12:00 

Coach Ronald Aanwezig 11:30 

Heren Guus Scheidsrechter Marije 

Dames Anjali, Dieke J, Lotte Z, Robin Zaalwacht Annemieke Dijkshoorn 

  

38952 
Avanti/Post Makelaardij F1 - ODO 
F1 

Aanvang 11:45 

Coach Nikki H, Anouk Vertrek 10:45 

Heren Mees Chauffeurs Anne, Mees 

Dames Anne, Feline, Fleur G, Noelle-Sophie De Viergang 
 Sportlaan 1b, 2641AZ Pijnacker 

  

37079 
Fortuna/Delta Logistiek F6 - ODO 
F3 

Aanvang 13:15 

Coach Wilco Vertrek 12:15 

Heren Jens Chauffeurs Roos K, Benthe 

Dames Benthe, Ella, Lize, Roos K, Sanne A Fortuna-hal 

Afwezig Laura P, Roos H Schoemakerstraat 342, Delft 

  

 

ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E1 (8-14)Hebben we slecht gespeeld? NEE! Gewoon een goede pot, 
waarbij je waarschijnlijk tegen veel andere tegenstanders wel de overwinning over de streep trekt. Fortuna 
heeft een prima ploeg die heel erg effectief is in het afmaken van de kansen en ook gewoon beter met de 
weerstand omgaat. De omschakeling is razendsnel en 6 van de 9 doelpunten in de 1e helft waren deze 
'uitbraakballen'. Knap om ondanks jullie zware druk zo te scoren. Ook de beweeglijkheid en ruimte die ze 
pakken is mooi om te zien. Van onze kant stokt het vaker als we oversteken. Nog te veel willen we 
automatisch aanleggen om te schieten. Onder druk worden er nog steeds heel veel kansen gecreëerd maar 
wordt er helaas minder scherp geschoten. Ook lopen we nog te veel achter de bal aan waardoor de ruimte 
kleiner wordt. Een verdiende overwinning, waarbij het spannender was geweest als we eerder wat kansen 
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hadden benut. Goed dat jullie doorgingen tot het einde met knokken! We gaan de komende weken extra 
trainen op de doelpogingen onder druk!!      groetjes, Sam en Rob 

Maassluis E1 - ODO E2 (5-12)   Vandaag is het burendag voor de E2. De return tegen CKC Maassluis. De 
thuiswedstrijd was geëindigd met 8-7 op het scorebord. Beloofd een spannende wedstrijd te worden. Om de 
dag wat ontspannen te beginnen deze keer op de fiets naar de tegenstander. Zijn we gelijk wat warm 
gedraaid. Vooraf zoals gebruikelijk even de aanwijzingen van de coaches. De ballen goed in de handen 
spelen, de bal lekker rond blijven spelen en als het kan mag er ook een lange bal gespeeld worden. Met dit 
in het achterhoofd begint de wedstrijd. De eerste minuten hebben we wel balbezit, maar lukt het nog niet 
om de bal ook door de korf te krijgen. Iets waar Maassluis na 3 minuten wel in slaagde. Dit kunnen we 
natuurlijk niet laten gebeuren! De altijd snelle Juliette (alias Sjinkie) weet de stand op 1-1 te brengen. 
Tweede kwart; Tijn erin. Snel na de start kaboem, een strakke bal door de korf. Maassluis breekt snel uit en 
zet de stand weer gelijk, 2-2. 15 speelminuten heeft het moeten duren voor Fleur. Tot dat moment ballen op 
de rand, ballen tegen de korf, ballen er weer uit. Maar eindelijk, ook Fleur weet een treffer te maken. Wat 
een tempo zit er in deze wedstrijd. Jullie spelen mooi over, spelen rond bij de korf en weten elkaar in een 
goede positie te zetten. Helaas weet Maassluis snel om te schakelen, na iedere score van ons weten zij 
snel terug te slaan. Het resultaat zien we terug op het scorebord. Met 4-5 de rust in. De fanclub van Juliette 
komt binnen, dus zij mag even 10 minuten bij haar supporter(s) zijn. Na rust weet Maassluis de score weer 
gelijk te zetten, 5-5. Tijd voor ODO om echt te gaan knallen met die ballen! Het tempo blijft erin. Eva opent 
de score voor dit kwart waarin we 4 maal de korf weten te vinden. Die mooie wedstrijd weten jullie toch ook 
weer spannend te maken! Fleur,...wat ga je doen.....die paal is van de tegenstander!! Blijdschap op de 
tribune,.....Fleur mist ;-) Om het goed te maken, gooit ze niet veel later in de goede korf wel raak. Het 
laatste kwart breekt aan. Weten we dit mooie samenspel vast te houden? Ja hoor! Goed verdedigen, snel 
overspelen, rondspelen bij de korf om een goede positie te krijgen. Daarmee gaan we verder! Juliette heeft 
er zin in en knalt er nog wat in! Benjamin heeft nog niet gescoord, kan hij toch niet laten gebeuren....... En 
dan,...van ver. Volgens de verslaggever was het de middenlijn. Boem, raak! 5-12 op het scorebord als het 
eindsignaal klinkt. Wat een mooie wedstrijd! Jullie mogen trots zijn op dit mooie samenspel!                           

 

ODO E4 - Thor (R) E1 (9-6)   Vanmorgen weer een spannende wedstrijd tegen Thor. Een prachtige 
eindstand van 9-6, maar het was behoorlijk spannend! Sanne en Youp hadden al een wedstrijd achter de 
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rug bij E5. Gewonnen met 15-0!! Dus goed opgewarmd begonnen ze samen met Donna, Junaylee en Tjerk 
tegen de groen met zwarte tegenstanders. Er werd op elkaar gelet, goed naar elkaar gegooid, zodat E4 
echt een team was! Wat groeit E4, we worden steeds sterker! Het is duidelijk zichtbaar dat de kids goed 
opletten tijdens de trainingen op dinsdag en donderdag, want alle geleerde tools worden tijdens de echte 
wedstrijd steeds meer ingezet! In eerste instantie leek ODO een stuk sterker dan Thor, want 4-1 was snel 
gehaald. Daarna werd het steeds spannender, want Thor liet van zich zien en scoorde lekker. In de laatste 
10 minuten werden de ouders op de tribune steeds stiller, want met nog maar 1 punt voorstand, bestond er 
een kansje op gelijk spel of verliezen. Gelukkig scoorde E4 een paar keer en was de uiteindelijke stand 9-
6!! Top gedaan ODO E4!! 

Dijkvogels F1 - ODO F1 (10-10)  Vandaag vroeg uit de veren, want om 9.00u stond de wedstrijd tegen 
Dijkvogels op het programma. Helaas was Mees een beetje ziekjes dus kregen we versterking van Daantje 
uit de F2. Al in de eerste minuten scoorde Anne een doelpunt, waarna Dijkvogels er 2 scoorde. Dankzij 2 
doelpunten van Fleur  en 1 van Anne kwamen we weer op voorsprong. Met de rust stond het 4-7 voor ODO 
dankzij mooie doelpunten van Anne en Noëlle-Sophie.  Na de rust mocht Daantje invallen. Ze heeft mooie 
kansen gehad, maar helaas wilde de bal er vandaag niet in. Bij Fleur en Feline lukte dit wel, wat de stand 
tot 5-10 bracht. Dit kon niet meer misgaan, dachten we.... De Dijkvogels bleven echter goed aanvallen en 
scoorden achter elkaar waardoor de stand werd teruggebracht naar 9-10. In de laatste paar minuten 
scoorden zij ook nog de gelijkmaker. Vlak daarna volgde het eindsignaal. Geen winst deze keer, maar wel 
een spannende wedstrijd voor de papa’s en mama’s langs de kant! Groetjes Fleur (en Marloes) 

ODO F2 - ALO F1 (13-15)  Vandaag mochten we de 1e return wedstrijd spelen tegen ALO. Van de vorige 
wedstrijd wisten we nog dat ze een supersnelle tweeling hebben en erg snel waren en daar hadden we over 
afgesproken dat Noelle-Sophie en Frederique ze zouden gaan verdedigen, met de tip dat we op de 
schoenen moesten letten, want dat was het enige wat niet op elkaar leek. Ik moet zeggen meiden, dat jullie 
dat vandaag erg goed hebben gedaan. Vanaf het begin hadden jullie de turbo aan staan en stonden we 
binnen 1 minuut 1-0 voor. Even zo snel stond het ook weer gelijk door de snelle tweeling van ALO. Verder 
gingen de 1e 10 minuten gelijk op en scoorden we om en om en mochten we even wat drinken bij een 3-4 
stand. Hierna werd ALO toch iets sterker en liepen ze langzaam uit naar een stand van 9-15 met nog de 
laatste 10 minuten te gaan. Zoals de laatste weken spelen wij de laatste 10 minuten altijd erg sterk en ook 
nu ging het publiek er lekker voor zitten. We eindigden onze eindsprint met 4 doelpunten op rij en nul voor 
ALO waardoor we uiteindelijk verloren met 13-15. Helaas geen punten maar toch ben ik zeer trots op jullie 
dat het per week steeds beter gaat. Het gooien, vangen, schieten en zeker de inzet zit echt veel groei in. 
Jullie hebben er duidelijk plezier in en dat is echt gaaf. De volgende weken hebben we even geen 
wedstrijden, maar gaan we wel lekker trainen. Gr Wilco     

 

De kangoeroes organiseren za 15 feb een vriendjes/vriendinnetjes training. 
Dus alle leden met broertjes/zusjes van 3-6 jaar die nog niet trainen, zijn heel 
erg welkom om eens een keertje mee te doen. 
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KANGOEROEKLUP 
As zaterdag is er trainen van 10 uur tot 11 uur in sporthal de Hofstede. 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
Pupillen@odomaasland.nl 
Heel veel plezier !     
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