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                       VAN HET BESTUUR 
 
 
Op de afgelopen woensdag gehouden bestuursvergadering weer veel actualiteiten op de agenda, zoals de 
komende potgrond actie, waarmee ODO in het dorp de zakken thuis bezorgd en een leuke opbrengst 
overhoudt om de kernactiviteiten mede te ondersteunen. De actie zelf wordt uitgevoerd op zowel vrijdag 
(hele dag, speciaal producten en hele grote bestellingen) als zaterdagochtend (huis aan huis). Op de 
achtergrond is de potgrond commissie al maanden druk bezig met het organiseren, waarbij zeker in de 
aanloop naar komend weekend vele vrijwilliger uurtjes werk zitten, ook administratief, om alles in goede 
banen te leiden. Voor de 2e keer op rij zien we, door een veranderde competitie opzet, geen andere 
mogelijkheid dan de actie op een wedstrijddag te plannen. Lastig, om op zo’n dag een dubbel programma te 
hebben met spelen, fluiten , coachen en potgrond afleveren. Er wordt dan ook een beroep gedaan op vele 
spelers om een handje te helpen. Gelukkig zijn er intussen ook een aantal ouders bereid gevonden om te 
helpen, waarbij we graag ook hier de oproep doen aan vooral vaders om te komen helpen, dit zou ODO 
enorm helpen om wat spelers te ontlasten! Wil je meehelpen, meldt je dan aan bij Marlize van Nierop. 
Elders in de Praatpaal staan contactgegevens.  
Verdere actualiteiten zijn de voorbereidingen voor de 2e helft veldcompetitie, die zal starten rond 18 April. 
Tot en met eind Maart spelen we nog in de zaal, daarna even wennen op het veld, oefenwedstrijden en 
natuurlijk de Zaalkorfbalfinale op 4 April. Inmiddels hebben zo’n 38 ODO-ers zich opgegeven om samen 
naar deze finale te gaan kijken! 
Het ODO terras is al aardig onderweg en zodra het lekker weer is zullen we ongetwijfeld gaan genieten van 
deze aanpassing. In de zomer volgt dan nog de verbouwing van de kantine, welke een meer eigentijdse, 
modernere uitstraling zal krijgen. 
En, de inschrijvingen voor het ODO kamp - met de hele vereniging – zijn geopend. Het belooft nu al een 
fantastisch weekend te worden!  
Maar eerst nog het einde van de zaalcompetitie, waarin een aantal teams komende week al hun (gedeelde) 
kampioenschap mogen vieren en andere teams nog wat punten nodig hebben om definitief afstand te 
nemen van de onderste plekken. ODO 1 en 2 hebben gisteren in dit opzicht grote stappen gezet door hun 
overwinning op Reeuwijk. 
 
Rob van der Hak 
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JARIGEN 
                                    
 

                                                    
                                 10 maart Leon Posthumus 
                                 11 maart Janny Ramakers  

Jesse v.d. Hout 
                                    14 maart    Nina Stolk 
                          
 

ALGEMEEN 
 
 
 
<< SCHIJF JE NU IN!! >> 
ODO KAMP 2020 met de hele vereniging! 
… loading next level… 
 
We gaan op kamp met de gehele vereniging. Super! De voorbereidingen zijn volop gestart. Van vrijdag 
einde middag 29 mei tot maandagmiddag 1 juni zullen we dit jaar verblijven in een gaaf kamphuis ergens in 
een mooie groene omgeving in Noord-Brabant. We hebben er een accommodatie vastgelegd 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! 



 Praatpaal jaargang 28 4 08-03-2020 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
DE INSCHRIJVING IS GESTART, dus schrijf je hier nu snel in 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  
 
 
 
 
POTGRONDACTIE 
 
 
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, Martijn van Vliet 
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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 + Wouter G ? 
                             Teko + ? 
 
Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

• 7.30 uur: Bezorgers buitenwijken: Fred Hoekveen + Paul Verboon 
 
Potgrond bezorgen (vanaf ODO kantine) 

• 8.30 uur: Bezorgers dorp 
 

ODO 1: Lennart M, Rick, Jesse, Wouter 
ODO 2: Twan, Martijn M, Martijn V, Niels 
ODO 3: Bram V, Jaap V, Mark, Thijs, Tim (tot 9:30) 
ODO 4: Nathan, Pepijn, Wouter L, Bart de V. 
ODO 5: Jarno 
ODO A1: Twan R, Jelle, Sam B, Joris 
ODO A3: Ivo, Dustin 
ODO B1: Toine, Stef, Cas, Sem 
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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,  André Vos, Teunis-Jan 
Voogt, Jan Simon de Jong, Edwin van der Poel, Patrick Kammeron, Bart Boode, Geert den Boer 
 
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) 
 
 
Huis-aan-Huis ronde maandag 2 maart => WEER EEN SUCCES! 
Afgelopen maandag was het weer zover; de ó zo belangrijke H-A-H-ronde. Vaak wordt er niet beseft hoe 
belangrijk deze avond is! We zijn als organisatie dan ook weer heel blij met de grote opkomst en het 
enthousiasme waarmee de dames de straat op gingen. Veel van jullie hebben al een jarenlange ervaring, 
dus de verkooptechnieken zijn talrijk…..Om 18.30 uur waren de meeste van jullie wel onderweg het dorp in 
en hadden we het in de Sporthal nog even rustig. Toen de eerste groepjes terug kwamen werden jullie door 
Jaap & Thom van Waardenburg opgevangen en voorzien van heerlijke warme chocomel met slagroom. Het 
was nogal koud en miezerig, dus deze chocomel werd met open armen ontvangen. De bestellingen en het 
geld werden gecontroleerd door Jannes en Marlize. Dit klopte weer tot op de cent, waarvoor onze 
complimenten! Nadat het laatste groepje binnen kwam werd alles opgeteld en nageteld en konden we 
concluderen dat deze avond wederom een succes was!!!  Er werden die avond bijna 100 bestellingen 
genoteerd, en in de dagen erna kwamen er via internet ook nog diverse bestellingen binnen. 
Uiteraard ook grote dank aan alle folderbezorgers voor de folderbezorging in Maasland en delen van 
Maassluis. Fijn dat jullie (ook) dit jaar weer een wijk op jullie wilde nemen.  
Hartelijk dank allemaal. Zonder jullie zou deze actie niet zo succesvol zijn!!! 
De potgrondcommissie 
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UITSLAGEN 
ODO 1 - Reeuwijk 1 21-17 
ODO 2 - Reeuwijk 2 33-12 
Excelsior (D) 4 - ODO 3 24-11 
VEO 5 - ODO 4 12-11 
ALO 4 - ODO 5 8-15 
ODO A1 - Fortuna/Delta 
Logistiek A3 

11-11 

ODO A2 - NIO A2 11-10 
Futura A1 - ODO A3 13-4 
ODO B1 - Merwede/Multiplaat 
B1 

17-9 

ODO C1 - IJsselvogels C2 6-5 
Meervogels/Física D2 - ODO 
D1 

1-10 

Nieuwerkerk E1 - ODO E1 5-13 
ODO E2 - Weidevogels E1 7-7 
Dubbel Zes E1 - ODO E3 8-11 
WION E2 - ODO E4 20-4 
ONDO (G) E12 - ODO E5 14-2 
ZKV (Zu) E1 - ODO E6 3-3 
ODO F1 - Die Haghe F1 4-6 
ODO F2 - Achilles (Hg) F2 13 -9 
ODO F3 - Excelsior (D) F2 3 - 0 
 

SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht 

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 
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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 

zaterdag 21 
maart 

09:00 ODO E4 - Avanti/Post 
Makelaardij E3 

Brigit Kroes 08:30 Melissa Pietersz, 
Chantal Breukel 

10:00 ODO E6 - Excelsior (D) E7 Jordi van Roon 09:30 Jan Simon de Jong 
11:00 ODO E3 - Excelsior (D) E2 Thijs 

Moekestorm 
10:30 John Barendse 

12:00 ODO C3 - Valto C3 Rick Vermeer 11:30 Elizabeth van Roest 
13:00 ODO C2 - ALO C1 Aron van Zielst 12:30 Chandre Martin 
14:00 ODO A2 - Avanti/Post 

Makelaardij A5 
Thijs Ramakers 13:30 Tamara Vermeer 

15:15 ODO 4 - Valto 5 Janny Ramakers 
 

16:30 ODO 3 - Achilles (Hg) 6 Hans van Gastel 
17:45 ODO 2 - Maassluis 2 

 

19:00 ODO 1 - Maassluis 1 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

Spannend 
Gisteren speelden een aantal teams een belangrijke wedstrijd. Te beginnen met ODO A2, dat bij winst 
officieus kampioen zou zijn. In een spannende pot wonnen zij uiteindelijk met 11-10. Zoals alleen echte 
kampioenen dat kunnen  
Daarna was het de beurt aan ODO A1, zij kwamen ruim voor, ook weer ruim achter en uiteindelijk eindigde 
de wedstrijd in een verdiend gelijkspel: 11-11. 
De selectie speelde ook thuis. Voor zowel ODO 1 als ODO 2 een belangrijke wedstrijd, waarbij bij winst een 
goede stap richting handhaving gezet kon worden. ODO 2 liet vanaf het begin gelijk aan de tegenstander 
merken dat er niets te halen viel in Maasland. Er werd dan ook met 33-12 gewonnen.  
ODO 1 maakte het iets spannender, maar wonnen ook (21-17). 
De overige senioren en junioren teams speelden uit, waarbij alleen ODO 5 wist te winnen (8-15). Hoewel 
ODO 4 ook heel dicht bij hun overwinning was, maar helaas toch met 12-11 verloor. Van ODO A3 weet ik 
de stand helaas niet. 
Komende zaterdag weer een vol programma. Kijk dus even goed of je, naast he eigen wedstrijd, ook nog bij 
een ander team in moet vallen of reserve staat.  
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Succes in ieder geval! 
Helen 
senioren@odomaasland.nl 
06-24912423 
 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 14 maart 
  
12536 Korbis 1 - ODO 1 Aanvang 17:35 
Coach Leon Vertrek 15:40 
Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V, Wouter G Chauffeurs Willem V, Joyce G, Lennart M 
Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Kim B De Dreef 
Afwezig Joyce G Sniepweg 59 WADDINXVEEN 
  
16477 Korbis 2 - ODO 2 Aanvang 16:20 
Coach Lennart L Vertrek 14:30 
Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Twan M Chauffeurs Twan M, Isa , Ilse A 
Dames Daphne , Ilse A, Iris G, Isa De Dreef 
Reserves Sam Z, Twan R Sniepweg 59 WADDINXVEEN 
Afwezig Wouter G, Kim B, Noor B, Niels 
  
14258 ODO 3 - Dijkvogels 3 Aanvang 17:45 

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

Dames Annet van der S, Janny, Marije, Marjanneke Scheidsrechter Erik 
Reserves Celine, Daniëlle 
  
14166 ODO 4 - OZC 3 Aanvang 16:30 
Coach Bram V Aanwezig 15:40 
Heren Hans, Nathan, Olaf, Pepijn, Wouter L Scheidsrechter Wim P 
Dames Celine, Daniëlle, Eline , Maud R, Vera P 
Reserves Simon 
Afwezig Bart V, Koen, Jaline, Bart M 
  
16436 ODO 5 - Meervogels/Física 5 Aanvang 15:15 
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Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko, Thom Aanwezig 14:15 
Dames Barbara H, Marlize, Pien Scheidsrechter Jaap V 
Reserves Eline , Maud R, Vera P 
  
17045 Dijkvogels A1 - ODO A1 Aanvang 18:10 
Coach Michiel Vertrek 16:55 
Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs Gysa, Jelle, Sam B 
Dames Gysa, Liza, Sam Z Sporthal Maasdijk 
Reserves Anouk, Cas, Iris P, Marit Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk 
“Afwezig” Marieke H Let op: reserveshirts nodig 
  
19007 't Capproen A2 - ODO A2 Aanvang 11:00 
Coach Jacco Vertrek 09:40 
Heren Jordi, Kevin, Lex, Thijs M, Tjerk D Chauffeurs Jordi, Roos H, Lex 
Dames Brigit, Laura P, Nicolette, Roos H De Eendraght 

Reserves Britt, Fenne, Stef Sportlaan 2, 3223 EV Hellevoetsluis, 
Hellevoetsluis 

  
18993 ODO A3 - KCC A3 Aanvang 14:00 
Coach Daniëlle, Wouter G Aanwezig 13:30 
Heren Dustin, Gijs Scheidsrechter Mark Z 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina 
S Zaalwacht Annet Stolk 

Reserves Kevin, Tjerk D 
Afwezig Ivo 
  
Wedstrijdverslag 

ODO 1 - Reeuwijk 1 (21-17) 

Op zaterdagavond stond de wedstrijd tegen Reeuwijk op het programma. In de uitwedstrijd speelden we 
een dramatisch eerste kwartier en liepen we eigenlijk heel de wedstrijd achter de feiten aan. Vervelender 
nog wat dat in die wedstrijd Joyce een hele nare knieblessure opliep. Komende week gaat ze onder het 
mes en we hopen dat je voorspoedig herstelt en je weer snel binnen de lijnen mogen verwelkomen. Na een 
fantastische wedstrijd van ODO 2 was het aan ons alle punten tegen de Reeuwijkse selectie binnen te 
halen. In een goedgevulde Hofstede kwamen we snel op een 0-1 achterstand door een vrije bal. Er zouden 
nog veel vrije ballen en strafworpen volgen. De leidsman hield het gisteren erg kort, waardoor veel 
doelpunten vielen na dode spelmomenten. Odo liep snel uit naar een 6-2 voorsprong, maar Reeuwijk vocht 
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zich terug in de wedstrijd. Na ruim 20 minuten stond er 7-6 in het voordeel van ODO op het scorebord. In de 
laatste 10 minuten werd er veelvuldig gescoord door beide ploegen en wisten we een klein gaatje te slaan. 
De ruststand was 13-10. Leon was duidelijk in rust. Geen “onnodige” overtredingen maken, want daar 
scoorde ook Reeuwijk makkelijk uit. In de tweede helft deden we dit slimmer door minder vrije ballen en 
stippen weg te geven. We liepen in de eerste minuten uit naar een 16-12 voorsprong. Reeuwijk rechtte nog 
eenmaal de rug en kwam terug tot 17-15. Door twee goals aan Maaslandse zijde werd het gaatje weer 
teruggebracht naar 4. Met nog 2 minuten te gaan    was het gaatje weer 2, maar via goals van Wouter en 
Cynthia gooiden we de wedstrijd definitief in het slot. Heerlijke punten na een sportieve, spannende 
wedstrijd. Er kwamen mooie en vreemde uitslagen in onze poule binnen. Directe concurrent Wion ging 
onderuit tegen de nummer laatst Paal Centraal, maar ook de nummer 1 en 2 (Maassluis en Twist) gingen 
beide onderuit. Over twee weken staat de burenruzie tegen Maassluis op het programma. Maassluis moet 
winnen om het kampioenschap in zicht te houden en wij willen graag revanche voor de nipte maar terechte 
nederlaag eerder dit zaalseizoen. We hopen jullie wederom in grote getallen lang de lijn te mogen zien bij 
alweer de laatste zaalwedstrijd in de Hofstede. Bedankt voor de support gisteren en tot over twee welkom. 
Jullie zijn natuurlijk ook meer dan van harte welkom volgende week in Waddinxveen als we uit spelen tegen 
Korbis. groeten Willem 

 

 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Drie gespeelde wedstrijden zaterdag en drie groene uitslagen. Netjes gedaan allemaal. Aanstaande 
zaterdag speelt D1 een kampioenswedstrijd tegen Valto thuis om 12.00 uur. Kom gezellig allemaal kijken, 
de meeste potgrondzakken zijn dan gebracht en kan er uitgerust worden op de tribune. Daarna is C2 aan 
de beurt, zij spelen vanaf zaterdag met een speler erbij. Nikki welkom in C2. De vorige keer is er door C2  
gewonnen tegen Nikantes, zaterdag willen we de punten natuurlijk ook in Maasland houden. C3 speelt 
tegen Nieuwerkerk uit. B1 en  C1 zijn zaterdag vrij, waarbij veel spelers uit B1 weer worden ingezet in de 
andere teams.  Veel succes allemaal.  
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 14 maart 

  
22256 ODO C2 - Nikantes C1 Aanvang 13:00  

Coach Nathan, Koen Aanwezig 12:30 

Heren Jayden, Joa, Jonatan, Maarten Scheidsrechter Bart M 
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Dames Diana T, Eva S, Florine, Kim M, Nikki Zaalwacht Janet Vijverberg 

  
22676 Nieuwerkerk C3 - ODO C3 Aanvang 11:00  

Coach Jakomijn, Lennart M Vertrek 10:00 

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

Dames Dana E, Dana V, Demi, Sanne R Parkzoomhal  

Opmerking 
De wedstrijd is vervroegd naar 11.00 uur 
en wordt gespeeld in de Parkzoomhal!!! 

Iersestraat 15 Nieuwerkerk aan den 
IJssel 

  

23989 ODO D1 - Valto D3 Aanvang 12:00  

Coach Simon, Celine Aanwezig 11:30 
Heren Jordy, Noah Scheidsrechter Joyce G 

Dames 
Birke, Lotte R, Lynn, Naomi, Nienke, 
Noor V, Ruth P, Tess 

Zaalwacht 
Remco Verbarendse, 
Remco Verbarendse 

  

26810 Valto D2 - ODO D2 Aanvang 13:15  

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 12:30 

Heren Brent, Sven N, Tim B Chauffeurs 
Evi R, Merel, Sven N, 
Ilse K 

Dames 
Birke, Charlotte B, Ciara, Evi R, Ilse K, 
Merel, Noor V, Pascale 

Vreeloo  

 Veilingweg 16, De Lier 

  
 
Wedstrijdverslagen      
Meervogels D2 - ODO D1 (1-10) 
ODO D1 WORDT KAMPIOEN  |  KOMT HET ZIEN ALLEMAAL!!! Bijna al weer een maand geleden 
speelden we onze laatste wedstrijd, dus gisteren tegen Meervogels was het wel weer even bedenken 
waarom we deze zaalcompetitie nog geen wedstrijd hebben verloren. Inmiddels kunnen we namelijk 
zeggen dat we tegen iedere tegenstander in de poule al een keer hebben gewonnen, soms zelfs al 2x. 
Gisteren hadden we nog 4 wedstrijden te gaan en maken we dus ook serieus kans op het kampioenschap. 
Hoe dan? Hoe komt het dat we iedere wedstrijd weer zulke goede resultaten hebben deze 
zaalcompetitie? Vooraf hebben we daar samen even rustig over kunnen praten in de kleedkamer en jullie 
wisten het samen al aardig te vertellen. Goed gooien. Met goede techniek gooien. Dus vooral ook goed 
uitstappen met gooien. En met uitstappen om te gooien maak je ook direct de eerste stap met weer 
vrijlopen. Naar links gooien we met links, naar rechts gooien we met onze rechterhand. Waarom is die 
goede techniek dan zo nodig? Omdat we dan beter de bal kunnen laten gaan. We kunnen de bal ook 
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sneller rond laten gaan. Hoe sneller de bal rond gaat, hoe lastiger het is voor onze tegenstanders. Eigenlijk 
is dat al belangrijk vanaf de F'jes, maar je raakt er nooit in uitgeleerd. Het kan altijd nog beter. Wat is er dan 
nog meer belangrijk? Wat gaat er in jullie spel dit seizoen al beetje bij beetje steeds beter? Diepteballen. 
Schijnbewegingen. Jullie hebben het inmiddels al aardig wat keren getraind en ook veel gehoord bij het 
praatje. Toch is het vaak nog lastig om ook echt in de wedstrijden te doen. Wat bedoelen we nu eigenlijk 
met die diepteballen en waarom is dat zo belangrijk? Vaak, gelukkig steeds minder, zijn onze aanvallen nog 
als een zwerm vogels. Jullie rennen samen heel erg achter de bal aan en zo vlieg je soms het hele vak 
door. Zonder dat er echt goede kansen uit komen. Jullie weten inmiddels wat we bedoelen met die zwerm 
vogels, maar hoe moet je het dan anders doen? Diepteballen dus. In plaats van altijd maar de bal ophalen 
bij je medespeler gaan we nu juist vrijlopen 'van de bal weg', dus juist de tegengestelde richting en we laten 
de bal naar ons toe komen met een lange bal. Dat doen we dus door diepteballen over onze tegenstanders 
heen. Doorloopballen uit de diepte, 'rugkant' ballen en ballen 'diagonaal' door het vak. Dat is en blijft nog 
best lastig, zeker in de wedstrijden met soms grote tegenstanders die goed verdedigen. Wat er goed bij 
helpt is dan schijnbewegingen maken! Niet alleen met vrijlopen, eerst naar je medespeler toe en dan toch 
(stiekem) de tegengestelde richting op. Maar ook met gooien. Net doen alsof je gooit, zodat de 
tegenstander er voor niets tussen springt. Waarom dan eigenlijk? Juist ja, om het nog lastiger maken voor 
onze tegenstanders. Ze weten dan nog lastiger aan welke kant ze moeten lopen en worden vaker verrast 
door ons vrijlopen. Waardoor wij weer makkelijker vrijkomen én dus ook tijd krijgen om te scoren. Dat 
konden we samen al aardig verzinnen, maar één belangrijk ding vergaten we daar nog bij. En dat is niet in 
het aanvalsspel, maar juist bij het verdedigen waar we dit seizoen zo sterk in zijn. Oh ja, 'aanvallend 
verdedigen'. Dat heb je inderdaad al vaker gezegd ;-) We maken het onze tegenstanders momenteel erg 
lastig doordat we niet alleen maar achter ze aanlopen en soms onze hand omhoog steken omdat het moet, 
maar juist omdat we continue de bal willen proberen te onderscheppen. Dat is namelijk het belangrijkste 
van verdedigen. Niet teveel bezig zijn met geen doelpunt doorlaten, maar juist met op tijd de bal 
onderscheppen zodat tegenstanders helemaal niet tot aanvallen komen. Oh ja, iets met een vormpje... 
Driehoek verdedigen. Juist! Altijd overzicht houden in de driehoek tegenstander-bal-paal. Want alleen als je 
de bal ziet komen, kun je hem onderscheppen. En wat zijn jullie dat al goed aan het doen! Het is echt 
genieten om te zien hoe jullie je tegenstanders opjagen, het ze moeilijk maken om ballen te gooien en er 
steeds weer tussen lopen om de bal te onderscheppen. Keer op keer! En het lukt alleen als we het met z'n 
allen tegelijk doen en dat is bij jullie juist het leuke. Wat een fanatiek gaaf stel zijn jullie zo samen. Gisteren 
mochten we dat dus weer in een wedstrijd laten zien. Ditmaal tegen Meervogels waar we eerder al van 
hadden gewonnen. En we lieten het weer zien! Eerste helft was het bij vlagen nog weer wat slap en wat 
wennen, maar verder in de wedstrijd ging het steeds meer als vanouds. Lekker fel. Lekker opjagen. Weinig 
ruimte laten aan onze tegenstanders. Steeds creatiever vrijkomen. Én scoren! Met 1-10 als uitslag kunnen 
we dus weer tevreden zijn. Het resultaat is dat we nu met nog 3 wedstrijden te gaan al 5 punten los staan 
op de nummer 2 in de poule. Dus mogen we ons opmaken voor de wedstrijd thuis tegen Valto waarin we al 
kampioen kunnen worden. Hoe gaaf is dat! We hebben wel afgesproken dat we nu dan ook alle resterende 
wedstrijden willen winnen, maar bij winst komende zaterdag zijn we al niet meer in te halen. We spelen om 
12:00 uur thuis in de Hofstede en willen er een gave wedstrijd van maken (en hopelijk een groot feest na de 
wedstrijd). Hoe meer publiek er zaterdag bij is, hoe leuker het is. Dus ouders, opa's en oma's, familie, 
vrienden en alle andere ODO supporters: kom zaterdag naar de Hofstede om D1 aan te moedigen met z'n 
allen! We hopen jullie allemaal te zien. Op naar zaterdag. Groeten van 2 nu al super trotse trainer coaches, Celine en 
Simon ODO D1 WORDT KAMPIOEN  |  KOMT HET ZIEN ALLEMAAL!!! 
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PUPILLEN E &  F 
 
Sommige teams hebben helaas verloren en sommige speelde gelijk en sommige wonnen waaronder de E3 
in een spannende wedstrijd waardoor ze zaterdag bij winst al gedeeld kampioen kunnen worden. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 14 maart 
  
30434 ODO E1 - TOP/SolarCompleet E1 Aanvang 11:00 
Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 
Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Jesse 
Dames Minke, Romae Zaalwacht Daniëlle Nicolaas 
  
29717 ONDO (G) E3 - ODO E2 Aanvang 10:00 
Coach Marieke H Vertrek 09:10 
Heren Benjamin, Tijn Chauffeurs Fleur B, Eva V 
Dames Eva V, Fleur B De Hoekstee 
Afwezig Juliette R Mercatorweg 50, Hoek van Holland 
  
29593 ODO E3 - Die Haghe E2 Aanvang 10:00 
Coach Cynthia, Marit Aanwezig 09:30 
Heren Thijmen Scheidsrechter Marije 
Dames Emma, Ilse van de K, Lieke, Sofie Zaalwacht Rob Scholtes 
  
39653 ODO E4 - Maassluis E4 Aanvang 09:00 
Coach Jenny, Liza Aanwezig 08:30 
Heren Tjerk S, Youp Scheidsrechter Annet van der S 
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Dames Donna, Junaylee, Sanne H Zaalwacht Marcel Crans, Carla Ammerlaan 
  
29635 ODO E5 - Korbis E7 Aanvang 11:00 
Coach Femke, Iris P Aanwezig 10:30 
Heren Aron S, Ruben Scheidsrechter Maud R 
Dames Marieke P, Maud A, Sophie 
  
40160 ODO E6 - Twist E4 Aanvang 10:00 
Coach Ronald, Milou P, Karlijn Aanwezig 09:30 
Heren Guus Scheidsrechter Gijs 
Dames Anjali, Dieke J, Lotte Z, Robin 
  
35335 Nieuwerkerk F1 - ODO F1 Aanvang 09:30 
Coach Nikki H, Anouk Vertrek 08:40 
Heren Mees Chauffeurs Feline, Fleur G 
Dames Anne, Feline, Fleur G, Noelle-Sophie De Kleine Vink Hal 

 Laan van Avant-Garde 2913 LJ Nieuwerkerk aan den 
IJssel 

  
33728 DES (D) F1 - ODO F2 Aanvang 12:00 
Coach Wilco Vertrek 11:15 

Dames Anne, Daantje, Iris B, Maud G, Noelle-
Sophie Chauffeurs Iris B, Daantje 

Afwezig Frederique De Hoornbloem 
 Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn 
 Let op: reserveshirts nodig 
  
37081 Avanti/Post Makelaardij F5 - ODO F3 Aanvang 11:45 
Coach Laura P, Roos H Vertrek 10:50 
Heren Jens Chauffeurs Sanne A, Benthe 
Dames Benthe, Fleur G, Lize, Roos K, Sanne A De Viergang 
Afwezig Ella Sportlaan 1b, 2641AZ Pijnacker 
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Wedstrijdverslagen 

Nieuwerkerk E1 - ODO E1 (5-13) 

Na een 3-tal nederlagen werd het voor de E1 weer eens tijd om de punten te pakken. En vooral tijd om 
weer eens te laten zien waartoe ze in staat zijn. Nu, dat is gisteren goed gelukt. Vanaf de start was het nog 
een beetje onwennig maar nam de E1 wel direct de leiding. Via 1-2 na de 1e 10 minuten en 2-4 bij rust 
werd het spel steeds beter, gevolgd door een ijzersterke 2e helft. Bij vlagen zagen we weer een E1 zoals 
we die kennen: scherp in het druk zetten, voor verdedigen en messcherp in de afronding. Ook al gingen 
vele kansen er nog niet in, er waren aardige acties waarmee jullie elkaar mooi lieten scoren. De 3e 10 
minuten liepen we uit naar 3-9 en in de laatste 10 minuten via 3-11 naar 5-13. Iedereen gescoord en weer 
eens een goed gevoel na afloop! Zoals besproken, we willen de laatste 3 wedstrijden proberen die 6 punten 
te halen...met de inzet tegen Nieuwerkerk hebben we een goed kans! Tot op de training, Sam en Rob   

ODO E2 - Weidevogels E1 

Na twee weken zonder korfbal, staan we vandaag zonder botbreuken of virusverschijnselen aan de start 
van de laatste reeks wedstrijden in het binnen seizoen. Juliette afwezig (nee hoor, geen hoestje of iets 
dergelijks), maar met Minke als vervanger. Op het programma vandaag, de return tegen de Weidevogels. 
De uitwedstrijd staat nog in ons geheugen gegrift. Deels door het eigen spel, deels door de arbiter. Hoe zal 
de thuiswedstrijd gaan verlopen? De tactiek voor vandaag, als het kan lange ballen, lukt het niet dan goed 
rondspelen. Ook altijd vooruit blijven spelen, niet in de richting van de eigen paal. Coaches klaar, spelers 
klaar, scheids klaar, verslaggever klaar,....beginnen maar. Poeh, voor iedereen een zware wedstrijd 
vandaag. Ook voor de verslaggever. Hoe ga ik deze wedstrijd verslaan? De eerste tien minuten zaten we 
nog niet heel lekker in de wedstrijd. De Weidevogels begonnen direct met goed tempo. Veel lange ballen 
betekent ook voor ons snel schakelen en lopen. Tijn weet de score te openen. We geven weinig kansen uit 
handen. Maar toch staat er na de eerste tien minuten 1-1 op het scorebord. In het vervolg van de wedstrijd 
weten we niet de regie over het spel te pakken. Het tempo komt er niet in, creëren zelf geen ruimte. Tja, 
dan wordt het moeilijk. Van de kansen die we krijgen, meer dan de kansen van de Weidevogels, gaan er 
helaas niet veel in. Met dank aan Eva gaan we de rust in met een stand van 2-3. Rob (wie kent 'm niet) 
heeft de eerste helft bekeken en komt het team wat extra tips geven. In de aanval dan goed bewegen om 
ruimte te creëren. Ben je in de verdediging, zorg dan dat je altijd voor je tegenstander bent. Met dit in het 
achterhoofd gaan we de tweede helft van de wedstrijd in. De spelers, supporters en de verslaggever zijn de 
weg kwijt. Verdedigend scoren? Mag dat? Het lijkt Bleiswijk wel! Met de gedachte dat de arbiter altijd gelijk 
heeft, gaat de wedstrijd verder. Ondanks het goed verdedigend werk, loopt de score voor Bleiswijk op. Jullie 
laten je hoofd gelukkig niet hangen en blijven er voor gaan. Dat zien we terug in het laatste kwart. Met wat 
meer pit gaat het tempo omhoog en dat betaald zich terug. We weten naast de Weidevogels te komen. De 
laatste minuut gaat in. Weten we de bal nog in het bezit te krijgen? Eén uitbraak kan genoeg zijn. Kom op!! 
Yes, balbezit. Snelle uitbraak. Lange bal. Nog 15 seconden, veter los. Spelhervatting. Eindsignaal. Helaas, 
geen kans meer. Met 7-7 en een dubbel gevoel is deze wedstrijd ten einde. Alleen Benjamin lukt het 
vandaag niet om de bal door de korf te krijgen. Minke bedankt voor jouw bijdrage! De volgende wedstrijden 
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moeten jullie zorgen voor een hoger tempo en betere verdediging. Op eigen kracht moeten jullie het spel 
kunnen maken. 

Dubbel Zes E1 - ODO E3 (8-11) 

Beste iedereen, vandaag speelden wij tegen Dubbel Zes E1 uit Den Haag. Omdat wij goed kunnen rekenen 
noemen wij ze twaalf �. Na een lange tijd is Lieke eindelijk weer fit genoeg om wedstrijden te kunnen 
spelen. Ze trainde al fanatiek mee, maar nu mocht ze ook weer het veld in! Na een korte warming up, 
waarbij we toch met de tegenstander samen mochten warmschieten gingen we beginnen. Dubbel Zes nam 
de bal uit en speelde lang in het rond. Toen wij de bal veroverd hadden was ons eerste schot gelijk raak. 
Ilse maakte de 0-1! Het tweede doelpunt van Emma was op dezelfde manier gescoord. We waren goed op 
weg. Onze tegenstander maakte nu ook een doelpunt. Met deze score gingen we de eerste pauze in. 
Cynthia en Marit gaven nog wat uitleg over verdedigen, zo konden we aan de 2e 10 minuten beginnen. Een 
mooi afstandsschot werd helaas afgekeurd. Daarna maakte Dubbel Zes de gelijkmaker. Door een mooie 
goal van Emma gingen we met 2-3 de rust in. Tijdens de rust kwam John aangefietst. Hiermee hadden we 
een extra supporter op de tribune. Na rust werd het heel snel 2-4 door een afstandsschot van Thijmen. 
Dubbel Zes maakte in de aanval hierna gelijk ook een goal. Emma en Thijmen maakten het verschil 3 goals 
(3-6). Door mooie aanvallen en goals van Emma en Sofie werd het verschil zelfs 4 goals (4-8)! Door twee 
tegendoelpunten gingen we met een 6-8 voorsprong naar de laatste rust toe. De vorige wedstrijd eindigde 
gelijk, maar nu wilden we graag laten zien dat wij een beter team waren dat door samen te spelen kan 
winnen. In het laatste kwart maakte Dubbel Zes de stand nog gelijk, maar door ons doorzettingsvermogen 
en mooie goals van Sofie en twee van Ilse werd de eindstand 8-11! Hiermee blijven we bovenaan staan in 
de competitie. Volgende week spelen we om 10 uur thuis tegen Die Haghe. We hopen dan dat ook Lieke 
een goal maakt, zodat we allemaal gescoord hebben. Tot dan, Thijmen 

WION E2 - ODO E4 (20-4) 

Vandaag moesten we tegen WION. Vorige keer was het 8-5 voor ons, maar wel een goede tegenstander.  

Junailee stond in de file dus die was net op tijd. 

Er gingen heel veel dingen goed! 
 
 

1. Vrijlopen konden we allemaal! Iedereen heeft wel een goede schijnbeweging gemaakt� 
2. Schieten ging goed! Er waren veel kansen, ze gingen er alleen  niet allemaal in 
3. Er werd goed uitgestapt met gooien!  
4. Als aller belangrijkst vandaag: samenspelen! Er werd goed gekeken naar elkaar en we speelden 

met zijn allen 
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Vandaag hebben we verloren met 20-4  maar we hebben verloren met zijn allen en WION heeft niet met zijn 
allen gewonnen!  

Ook alle andere wedstrijden hebben we met zijn allen gewonnen� 

We kunnen helaas geen kampioen meer worden, maar 2e is ook heel knap� 

Groetjes Joep en Tjerk 

 

KANGOEROEKLUP 
 

 
As zaterdag is er trainen van 9 uur tot 10 uur in sporthal de Hofstede. 
 
Heel veel plezier 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
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