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VAN HET BESTUUR 

 

De kop is er af! De eerste competitiewedstrijden zijn gespeeld. De sfeer zat er goed in, het zonnetje scheen, 
er was veel bekijks en de nodige overwinningen. Een goed begin van het nieuwe seizoen! Met de 
aanmoediging van de D-teams speelden ODO 1 en 2 tegen de Weidevogels. Het tweede was de ploeg uit 
Bleiswijk de baas, ODO 1 had meer moeite met hun eerste competitiewedstrijd en pakte helaas geen 
punten. 

 

1,5 METER GEZELLIGHEID 

En dan bedoel ik niet een traytje bier… Waar we vorige week door de regen massaal schuilden in de 
kantine en daarbij niet altijd voldoende afstand hielden, was het deze zaterdag, op een paar enthousiaste 
teams in de kleedkamer na, niet nodig om spelers of publiek te attenderen op onze aanvullende huisregels. 
Fijn om te merken dat we ook op iets meer afstand gezellig samen kunnen zijn. 

 

FOTOGRAAF 

Omdat het belangrijk is om met een recente en representatieve foto in de KNKV app te staan, is er dinsdag 
tijdens de training een fotograaf aanwezig voor het maken van pasfoto’s en teamfoto’s. Met je wedstrijdshirt 
of je ODO trainingspak kun je jezelf tussen 18 en 21 uur laten vastleggen voor de fotowand in de kantine. 
Met deze foto kun je tussen 7 en 11 september je profiel updaten. 

De selectie had het genoegen afgelopen donderdag al. En zeg nou zelf, knappe koppies toch? 

Een fijne week! 

Namens het bestuur, Daniëlle Nicolaas-Kammeron  

 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/2020/09/03/aanvullende-spelregels-veldseizoen-2020-2021/
https://www.flickr.com/photos/odomaasland/albums/72157715837603926
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.caiway.nl
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JARIGEN 
 
De volgende jarigen wensen we namens ODO een fantastische dag toe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7 september Rob Berreboom 8 september Kees van der Kooij &  Ilse Koole 
 
  12 september Olaf Passchier 13 september Roos Haring 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALGEMEEN 

Je PASFOTO op de KNKV wedstrijd app wijzigen??! Dat kan! 

Maandag 7 t/m Vrijdag 11 September kan je pasfoto in de KNKV app gewijzigd worden! Daarna niet meer 
dit seizoen!! Het is belangrijk dat je een goed gelijkende (en geen vakantie foto!) gebruikt voor de app. 
Zodat bijv. de scheidsrechter je makkelijk kan herkennen bij het controleren van de teams. 
Hoe wijzig je de foto? 

 Ga naar het menu linksboven in de app en klik onder het kopje ALGEMEEN op instellingen; 

 Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op mijn persoonsgegevens. Hier kun je je foto (en eventuele andere 
persoonsgegevens) wijzigen. 

 Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op mijn kinderen. Hier worden de kinderen die lid zijn weergegeven. U 
kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

Voor leden tot 16 jaar kunnen dus alleen de ouders de foto wijzigen.  
Ouders kunnen zelf een account maken. Het is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de 
ledenadministratie en het KNKV bekend is. Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan 
na bij de ledenadministratie via de vereniging. 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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UITSLAGEN 
 

Dinsdag 1 september 
 
Dijkvogels A1 - ODO A1 
 
 
Zaterdag 5 september 
 

 
 

13-13 

ODO 1 - Weidevogels 1 7-23 

ODO 2 - Weidevogels 2 12-10 

KVS/Maritiem 5 - ODO 3 ? 

Weidevogels 5 - ODO 4 11-10 

Valto 7 - ODO 5 
 

8-16 

ODO A1 - KIOS (N) A1 18÷12 

Olympia (S) A1 - ODO A2 9-12 

ODO A3 - Refleks A3 
 

6-8 

Avanti/Post Makelaardij B4 - ODO B1 
 

7- 6 

NIO C1 - ODO C1 3-6 

ODO C2 - ONDO (G) C2 2-7 

Olympia (S) C2 - ODO C3 
 

4-6 

ODO D1 - Nieuwerkerk D1 3-4 

ODO D2 - Dunas D3 
 

3-2 

ODO E1 - Die Haghe E1 7-13 

ODO E2 - Dunas E1 8-1 

ZKV (Zu) E2 - ODO E3 1-1 

Die Haghe E2 - ODO E4 6-5 

ODO E5 - Excelsior (D) E4 
 

1-1 

Excelsior (D) F2 - ODO F1 4-0 

 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter 

zaterdag 12 september 09:30 ODO E3 - ONDO (G) E8 Liza van der End 

10:00 ODO C3 - Maassluis C2 Thijs Ramakers 

10:45 ODO E4 - Maassluis E4 Jordi van Roon 

ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F4 Brigit Kroes 

11:15 ODO C1 - DES (D) C1 Joris de Bruijn 

12:00 ODO B1 - Weidevogels B1 Twan van der Meijs 

14:00 ODO 4 - Nikantes 2 Erik Passchier 

15:45 ODO 5 - Weidevogels 6 Hans van Gastel 

ODO A2 - t Capproen A1 Janny Ramakers 

zaterdag 19 september 09:30 ODO E4 - ALO E2 Thijs Moekestorm 

ODO F1 - ONDO (G) F3 Sam Zeebregts 

09:45 ODO C3 - ONDO (G) C6 Rick Vermeer 

10:45 ODO E1 - Dijkvogels E1 Marlize van Nierop 

ODO E5 - Weidevogels E2 Maud Regout 

11:15 ODO B1 - ONDO (G) B2 Willem van Vliet 

12:00 ODO D2 - Dijkvogels D2 Rob van der Hak 

12:45 ODO A1 - Velocitas A2 Wouter van Leeuwen 

13:15 ODO C2 - Twist C1 Joyce van Gastel 

14:30 ODO A2 - Thor (R) A1 Tim Plieger 

16:00 ODO 5 - GKV (H) 3 Janny Ramakers 

zaterdag 26 september 09:30 ODO E4 - Die Haghe E2 Twan Regout 

ODO F1 - Excelsior (D) F2 Gijs Vos 

10:00 ODO C3 - Olympia (S) C2 Jannes van der Vaart 

10:45 ODO E3 - ZKV (Zu) E2 Nicolette Vermeer 

11:15 ODO B1 - Avanti/Post Makelaardij B4 Twan van der Meijs 

12:15 ODO C1 - NIO C1 Joris de Bruijn 

13:00 ODO A1 - Fiks A1 Wim Poot 

14:30 ODO A2 - Olympia (S) A1 Thijs Ramakers 

16:15 
 
 

ODO 5 - Valto 7 Marc Goudzwaard 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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zaterdag 03 oktober 09:45 ODO C2 - Avanti/Post Makelaardij C3 Rick Vermeer 

ODO E1 - Achilles (Hg) E1 Jesse v.d. Hout 

ODO E5 - Avanti/Post Makelaardij E5 Sam van Buuren 

11:00 ODO D2 - Refleks D2 Pepijn v.d. Hout 

ODO E2 - ONDO (G) E2 Jarno de Man 

12:15 ODO A3 - DES (D) A2 Olaf Passchier 

ODO D1 - ONDO (G) D1 Willem van Vliet 

13:30 ODO 4 - Nexus 2 Erik Passchier 

15:15 ODO 3 - De Meervogels 3 Hans van Gastel 

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 
Gisteren was dan het begin van de veldcompetitie, we zijn blij weer te mogen sporten! Alle teams mochten 
aan de bak , waarbij ODO 3 eerder deze week al midweeks mocht aantreden.  
Door de jaren heen is het in de aanloop naar en bij het begin van de competitie ook voor o.a. de Tc weer 
volle bak, en met name voor de wedstrijd secretarissen, om alle teams weer goed gevuld te laten 
aantreden. Dit seizoen zullen Helen Vermeer (senioren/junioren), Margreet Poot (aspiranten en D pupillen) 
en - nieuw - Karen Bijloo (E en F pupillen) deze functies uitoefenen. We zijn blij met Karen weer een ouder 
te kunnen toevoegen aan ons team. Karen vervangt Claudia Vreugdenhil die jaren lang het secretariaat 
heeft gedaan. Claudia, ook op deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet!  Daarnaast coördineert 
en regelt  Lennart Moerman de oefenwedstrijden. Nieuw ook is Eline Scholtes, die het stokje overneemt van 
Vera Poot. Eline zal zich vanaf Oktober bezig houden met nieuwe leden, kampioenschappen, aandacht voor 
lief en leed gebeurtenissen bij spelers, en  is als trainster bij de Kangoeroes ook een belangrijke schakel 
tussen de KK en de Tc.  
We zijn bij de Technische Commissie trouwens nog steeds op zoek naar in ieder geval een extra commissie 
lid, met als belangrijkste taken het trainingsschema, contacten zaalhuur, administratieve zaken naar de 
bond (veelal via formulieren). En nog veel meer, en natuurlijk meepraten en -denken over allerlei Tc zaken.  
Wil je hier meer over weten en/of geïnteresseerd? Spreek ons gerust even aan! We kunnen jou hulp goed 
gebruiken! 
 

mailto:scheidsrechter@odomaasland.nl
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De eerste zaterdag verliep goed, met wisselende resultaten: Senioren Zo kon ons vlaggenschip geen 
enkele vuist maken tegen het zeer veel druk uitoefenende en met scherp schietende Weidevogels.  Binnen 
de kortste keren was de wedstrijd gespeeld, door een grote achterstand en zelf niet kunnen scoren. Niet bij 
de pakken neerzitten, zo snel mogelijk weer het vizier op de volgende wedstrijd! ODO 2 speelde een prima 
pot tegen een sterk Weidevogels 2 en wist in de 2e helft het initiatief naar zich toe te trekken. Met als 
beloning een fraaie overwinning. ODO 3 wist midweeks niet te winnen van KVS; ODO 4 ging nipt ten onder 
tegen ook Weidevogels. ODO 5, met invallers (waarvoor dank!) wist fraai te winnen bij Valto. Junioren de 
A1 wist de 2 punten thuis te houden na een gelijk opgaande 1e helft en een sterkere 2e helft. Helaas wisten 
de A2 en A3 niet te winnen. Al had er meer in gezeten naar ik begrijp. Aspiranten De B1 verloor nipt bij 
Avanti; de C1 won knap bij NIO, terwijl de C2 na een goed begin toch ruim verloor thuis van ONDO. De C3 
behaalde een knappe overwinning in Spijkenisse. Pupillen bij de D1 ging het verheugen op het spelen in de 
Hoofdklasse toch ook wel gepaard met enige spanning: kunnen we dit niveau wel aan? Nu, in deze 
wedstrijd liet het team zien niet te misstaan, lange tijd was het gelijkwaardig in de wedstrijd en verloor nipt 
van een  Nieuwerkerk dat verzorgd korfbal speelde. De D2 hield met een mooie 3-2 overwinning de punten 
in huis. Dan de E teams: De E1 en E4 wisten niet te winnen van Die Haghe E1 en E2, terwijl de E3 een 
mooie ruime overwinning boekte tegen Dunas. De E3 en E5 speelden gelijk tegen respectievelijk ZKV en 
Excelsior. Bij de F kwam de F1 helaas niet tot scoren en verloor met 4-0 van Excelsior.  
 
Rob van der Hak 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bardienst 
 
Afgelopen zaterdag was er heel veel geruild van bardiensten. Het is handig om mij vooraf (als je het al weet) 
door te geven of er weekenden zijn dat je niet kan of dat er op bepaalde vaste tijdstippen gewerkt wordt. 
Dan kan ik dat in het systeem erbij zetten en wordt je niet ingepland.  
 
Bedankt allemaal dat het toch nog zo goed verlopen is!  
 
De barregels en coronaregels hangen in de keuken. Kijk er nog even naar voordat je begint met de 
bardienst. Als je niet kan graag zelf even ruilen met iemand anders en doorgeven aan mij. 
 
Succes ermee as zaterdag. 
 
Trudy 0636157924 
 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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Datum Tijd Bezetting 

Week 37 
  

zaterdag 12 september  09:00 - 12:00  Sam van Buuren, Aafke v.d. Gaag, Marja van der Wel  
12:00 - 14:30  Stef Haring, Joyce Peltenburg, Thijs Moekestorm  
14:30 - 17:30  Marjan Pols, Gijs Vos, Margot Suijker 

Week 38 
  

zaterdag 19 september  09:00 - 12:00  Marloes de Bakker, Nicolette Vermeer, Olga Slot  
12:00 - 15:00  Lilian Verboon, Karla Vijverberg, Silvia van Nierop  
15:00 - 18:00  Jelle van Leeuwen, Marije van Dijk, Gysa Vliegenthart, Twan Regout 

Week 39 
  

zaterdag 26 september  09:00 - 12:00  Sanneke Gorissen, Iris Geerse, Marit Geerse  
12:00 - 15:00  Rienke Warnaar, Nora Bolderheij  
15:00 - 17:30  Janny Ramakers, Anouk van der Hoeven, Tim Plieger  
17:30 - 20:00  Marlize van Nierop, Hans van Gastel, Joris de Bruijn, Wouter 

Goedendorp, Aron van Zielst, Jarno de Man 

Week 40 
  

zaterdag 3 oktober  09:15 - 11:45  Petra de Bruijn, Isabelle van Kester, Alise Vreugdenhil  
11:45 - 14:15  Laura van der Vaart, Marjanneke Boode  
14:15 - 17:00  Trudy Regout, Nina Stolk, Monique Verboon 

Week 41 
  

zaterdag 10 oktober 09:15 - 12:00  Karla Vijverberg, Cas Vijverberg, Aafke v.d. Gaag  
12:00 - 15:00  Liza van der End, Brigit Kroes, Petra Oosterlee  
15:00 - 17:30  Marjan Pols, Laura Poot, Elselien van Buuren  
17:30 - 20:00  Daphne Wierda, Mark Zegwaard, Jannes van der Vaart, Wouter van 

Leeuwen, Koen Makkinga, Twan van der Meijs, Noor Bierkens 

 
Week 42 

  

zaterdag 17 oktober 11:15 - 13:15  Maud Regout, Jaline van Hartingsveldt  
13:15 - 15:15  Lex de Bruijn, Thijs Ramakers 

Week 43 
  

zaterdag 24 oktober 11:15 - 13:15  Britt van Nierop, Eline Scholtes  
13:15 - 15:15  Jordi van Roon, Nathan Voogt 

 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-09-12&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2947
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2948
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2949
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-09-19&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2950
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2951
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2952
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-09-26&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2954
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2955
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2956
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2957
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-10-03&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2958
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2959
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2960
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-10-10&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2961
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2962
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2963
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2964
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-10-17&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2965
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2966
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2020-10-24&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2967
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2968
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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SENIOREN & JUNIOREN 

 
DE KOP IS ERAF 

 
Afgelopen zaterdag werden de eerste competitiewedstrijden gespeeld, waarbij ODO 2, 5, A1 en A3 gewonnen 
hebben. De overige teams verloren helaas.  
 
Komende zaterdag geen wedstrijd voor het derde, zij spelen dinsdag 15 september. 
Heel veel succes allemaal!! 
 
Groeten, 
Helen 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 12 september 

  
 Luno 1 - ODO 1 Aanvang 15:30  

Coach Leon Vertrek 13:35 

Heren Jesse, Martijn V, Rick, Willem V, Wouter G Chauffeurs Wouter G, Daphne , Kim B 

Dames Cynthia, Daphne , Diana, Joyce G, Kim B Veld Sportpark Rapijnen  
 De beide Vlooswijkenlaan, Linschoten 

  
 Luno 2 - ODO 2 Aanvang 17:10  

Coach Patrick B Vertrek 15:20 

Heren Aron Z, Joris, Lennart M, Martijn M, Thom, Twan M Chauffeurs Twan M, Iris G, Joris 

Dames Ilse A, Iris G, Isa , Jenny, Marieke H, Sam Z Veld Sportpark Rapijnen  
 De beide Vlooswijkenlaan, Linschoten 

  
 ODO 4 - Nikantes 2 Aanvang 14:00  

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko Aanwezig 13:10 

Dames Barbara H, Karin, Marlize, Pien Scheidsrechter Erik 
 Veld Sportpark De Commandeur  

  
 ODO 5 - Weidevogels 6 Aanvang 15:45  

Heren Koen, Nathan, Wouter L Aanwezig 14:45 

Dames Daniëlle, Eline , Gysa, Jaline, Maud R Scheidsrechter Hans 

Reserves Jarno, Kevin Veld Sportpark De Commandeur  

Afwezig Pepijn 

  

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Luno A1 - ODO A1 

 
 
Aanvang 

 
 
13:55  

Coach Frits van Manen Vertrek 12:15 

Heren Cas, Jelle, Sam B, Twan R Chauffeurs Iris P, Anouk, Sam B 

Dames Anouk, Brigit, Britt, Iris P, Liza Veld Sportpark Rapijnen  
 De beide Vlooswijkenlaan, Linschoten 

  
 ODO A2 - t Caproen A1 Aanvang 15:45  

Coach Jacco Aanwezig 14:45 

Heren Jordi, Lex, Stef, Thijs M, Toine W Scheidsrechter Janny 

Dames Fenne, Laura P, Marit, Nicolette, Roos H Veld Sportpark De Commandeur  

  
 DES (D) A2 - ODO A3 Aanvang 11:30  

Coach Wouter G, Daniëlle Vertrek 10:35 

Heren Dustin, Gijs, Ivo, Kevin Chauffeurs Milou P, Nina S, Dustin 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Veld Sportpark Biesland  
 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

 
Wedstrijdprogramma dinsdag 15 september 

  
 ODO 3 - Valto 4 Aanvang 19:30  

Heren Jaap V, Jannes, Lennart L, Thijs R, Tim P Aanwezig 19:00 

Dames Daniëlle, Gysa, Janny, Marije, Noor B Veld Sportpark De Commandeur  

Afwezig Mark Z, Annet van der S 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 1 - Weidevogels 1 (7-23) 

Beste ODO-supporter, Gisteren was het eindelijk weer zover. Na maanden wachten werd er weer een 
wedstrijd gespeeld door het echie. De afgelopen weken hebben we een goede voorbereiding gedraaid; 
verschillende oefenwedstrijden gespeeld en de meeste gewonnen met goed spel. Natuurlijk is het altijd 
even wennen met de wisselingen die hebben plaatsgevonden binnen de selectie. Maar vol vertrouwen 
begonnen we aan deze zaterdag. Als ODO 1 hadden we een mooi en spannend voorprogramma in de vorm  

http://www.ey.com/NL/NL
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van ODO 2 - Weidevogels 2. Tot is de laatste minuut was het spannend. ODO 2 heeft deze wedstrijd 
grotendeels voorgestaan met een kleine marge. Zelfs het inbrengen van enkele spelers uit het eerste team 
door Weidevogels mocht geen baat hebben. Een mooie start van het seizoen, gefeliciteerd! Daarna ODO 1, 
iedereen leek er klaar voor. Veel publiek langs de lijn en een Team van de week dat tijdens de warming-up 
al aan het aanmoedigen was. Over de wedstrijd die vervolgens heeft plaatsgevonden kan ik kort zijn. 
Weidevogels scoorde, ODO wat minder. Vanaf het begin heeft ODO achter de feiten aangelopen. Het 
ontbrak aan scherpte in de afronding en felheid in de duels. Ongeacht de voorbereidingen en de werklust 
om ervoor te gaan, was het gisteren gewoon niet goed genoeg. Dit resulteerde in een 7-24 einduitslag. 
Weidevogels was de terechte winnaar, maar we mogen onszelf even goed in de spiegel gaan aankijken en 
hier wijze lessen uit trekken. Desondanks heb ik er het volste vertrouwen in dat we er volgende week 
gewoon weer als team zullen staan en dan begint de wedstrijd gewoon weer op 0-0. Nieuwe kansen, 
nieuwe tegenstander. Dit keer zullen we in Linschoten aantreden tegen het eerste team van Luno om 15.30. 
Voor onze trouwe supporters die zelfs meereizen naar de uitwedstrijden: let even op dat de A20 richting 
Rotterdam volgende week is afgesloten. Dan wil ik tot slot graag positief eindigen. Gisteren ben ik enorm 
verrast door de hoeveelheid mensen die ons kwam supporten. Misschien leken jullie met meer omdat jullie 
uit elkaar moesten staan of waren jullie blij dat het eindelijk weer mocht en daarom in grote getalen 
gekomen. Maar als ODO 1 zijn wij erg dankbaar dat jullie er weer waren. Dan nog een groter compliment 
voor het Team van de Week. Dit waren alle kinderen uit de D-categorie. Het is lang geleden dat ik kinderen 
zo hard heb horen roepen en al helemaal lang geleden dat ze dat de hele wedstrijd hebben volgehouden 
(helemaal bij zo'n wedstrijd). Wat een toppers zijn jullie!! Ik beloof jullie allemaal dat wij de komende weken 
hard gaan trainen en dan zullen wij bij de eerstvolgende thuiswedstrijd een mooie pot gaan neerzetten. 
Hopelijk zijn jullie dan weer van de partij! Supporters, scheidsrechter, Team van de Week, coaches, 
teambegeleiders en barpersoneel bedankt! En tot de volgende keer, Diana. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
We zijn weer officieel begonnen met de competitie en wat was het heerlijk op het veld. Iedereen enthousiast 
spelen en de bal weer proberen door het mandje te gooien. Dat dan het liefst iets vaker doen dan de 
tegenstander, dat lukte goed bij C1,C3 en D2, zij hebben hun wedstrijd gewonnen. B1 speelde uit tegen 
Avanti hebben goed gespeeld en verloren helaas met 1 punt verschil. Dit deed ook D1 die een knap potje 
liet zien tegen Nieuwerkerk, het ging keurig gelijk op en helaas heeft Nieuwerkerk met 1 punt verschil 
gewonnen. Jullie spel was leuk om te zien en het publiek heeft er van genoten. C2 speelde thuis en had 
zaterdag veel invallers nodig, dat speelt altijd lastiger, helaas verloren met 2-7. 
Voor zaterdag weer een vol programma, waarbij er weer een aantal reserves nodig zijn. Vooral in de C -
aspiranten is het krap maar jullie inzet zaterdag was super dus ik ga er een beetje van uit dat jullie het 
invallen/ reserve zijn best wel leuk vinden 
Iedereen weer veel succes met spelen en je weet het eventuele afmeldingen graag ruim van te voren.  
 
Margreet Poot - aspiranten@odomaasland.nl  -  tel: 0614606238 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.bohtlingk.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 12 september 

  

7044 ODO B1 - Weidevogels B1 Aanvang 12:00 

Coach Isa , Kim B Aanwezig 11:00 

Heren Joa, Kobus, Toine S Scheidsrechter Twan M 

Dames 
Aimee, Bente, Dana V, Iris de B, Madeleine, 

Nina V 
Veld Sportpark De Commandeur 

  

5181 ODO C1 - DES (D) C1 Aanvang 11:15 

Coach Erik, Diana Aanwezig 10:30 

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

Dames Abigail, Dana E, Demi, Dieke V Veld Sportpark De Commandeur 

Reserves Sanne R 

  

5128 Avanti/Post Makelaardij C3 - ODO C2 Aanvang 13:30 

Coach Nathan, Koen Vertrek 12:30 

Heren Jonatan, Maarten Chauffeurs Florine, Maarten, Eva S 

Dames Eva S, Florine, Nikki, Sanne R Veld Sportpark De Groene Wijdte 

Reserves Birke, Ciara, Lynn, Noor V 
Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 

AZ Pijnacker 

Afwezig Jayden 

  

5709 ODO C3 - Maassluis C2 Aanvang 10:00 

Coach Simon, Celine Aanwezig 09:30 

Dames 
Birke, Ciara, Ilse K, Lynn, Naomi, Nienke, 

Noor V, Ruth P 
Scheidsrechter Thijs R 

Reserves Florine Veld Sportpark De Commandeur 

  

8442 ONDO (G) D1 - ODO D1 Aanvang 09:15 

Coach Jakomijn, Lennart M Vertrek 08:25 

Heren Duncan, Frodo, Jordy, Tijn Chauffeurs Tess, Juliette R, Minke 

Dames Juliette R, Lotte R, Minke, Romae, Tess Veld Juliana Sportpark 

Afwezig Noah 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-

Gravenzande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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3652 

 

Refleks D2 - ODO D2 

 

Aanvang 

 

10:00 

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 09:05 

Heren Brent, Ruben, Sven N Chauffeurs Brent, Sanne H, Dieke J 

Dames 
Dieke J, Donna, Eva V, Fleur B, Lotte Z, 

Merel, Sanne H 
Veld Sportpark Prinses Irene 

 
Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, 

Rijswijk 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUPILLEN E &  F 
 
Hallo allemaal, 
 
De kop is eraf! Zaterdag hebben alle teams de eerste competitiewedstrijd gespeeld. Er speelden 3 teams 
thuis. Dit waren leuke wedstrijden om te zien. Spannend bij de E5, daar werd het 1-1. De E1 heeft hard 
terug geknokt, maar heeft helaas verloren en de E2 speelden een leuke pot en hadden een mooie winst. Bij 
de uitwedstrijden heeft de E3 een mooi gelijkspel behaald en was het bij de E4 heel spannend, maar is de 
winst naar Die Haghe gegaan. Helaas heeft ook de F1 geen punten mee naar huis genomen. 
 
Voor mij is ook de kop eraf als nieuwe wedstrijdsecretaris voor de E en de F teams. Mijn naam is Karen 
Bijloo, moeder van Fleur (D2) en Iris (E5).  
Dit betekent dat eventuele afmeldingen voor de wedstijd vanaf heden bij mij gedaan kunnen worden. Maar 
zoals Margreet vorige week al schreef, probeer eventuele afmeldingen tijdig te doen zodat er voldoende tijd 
is om een vervanger te regelen.  
 
Komende zaterdag hebben alle teams weer een wedstrijd. Ik wens jullie alvast veel succes, maar vooral ook 
veel spelplezier! 
 
Hartelijke groet 
 
Karen Bijloo 
06-13838283 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 12 september 
  

1236 Achilles (Hg) E1 - ODO E1 Aanvang 11:15 

Coach Jenny, Marieke H Vertrek 10:15 
Heren Benjamin, Youp Chauffeurs Youp, Feline 
Dames Emma, Feline, Lieke Veld Pomonaplein 
 Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage 
  
2128 ONDO (G) E2 - ODO E2 Aanvang 12:40 
Heren Thijmen, Tjerk Vertrek 11:50 
Dames Ilse van de K, Sofie, Sophie Chauffeurs Thijmen, Ilse van de K 
Afwezig Cynthia Veld Juliana Sportpark 
 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande 
  
1183 ODO E3 - ONDO (G) E8 Aanvang 09:30 
Coach Femke, Iris P Aanwezig 09:00 
Heren Aron S, Guus Scheidsrechter Iris G 
Dames Anjali, Marieke P, Maud A, Sanne A Veld Sportpark De Commandeur 
  
2059 ODO E4 - Maassluis E4 Aanvang 10:45 
Coach Rob H Aanwezig 10:15 
Heren Mees Scheidsrechter Jordi 
Dames Anne, Daantje, Fleur G, Noelle-Sophie Veld Sportpark De Commandeur 
  
1109 Avanti/Post Makelaardij E5 - ODO E5 Aanvang 15:00 
Coach Karlijn, Milou P Vertrek 14:00 

Dames 
Benthe, Frederique, Iris B, Maud G, 
Nolah, Roos K 

Chauffeurs Roos K, Nolah 

 Veld Sportpark De Groene Wijdte 
 Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker 
  
591 ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F4 Aanvang 10:45 
Coach Laura P, Roos H Aanwezig 10:15 
Heren Jens Scheidsrechter Brigit 
Dames Evi, Lize, Milou K, Nanda, Vera Veld Sportpark De Commandeur 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO E2 - Dunas E1 (8-1) 

Hee mensen Vandaag was de eerste wedstrijd van de competitie. We hadden er allemaal veel zin in. 
Helaas was Sofie er nog niet bij, volgende week zijn we weer compleet! Het allereerste schot ging er gelijk 
in 1-0. Daarna kregen we gelijk een doelpunt om onze oren 1-1. Deze stand bleef wel 10 minuten op het 
scorebord staan. Tjerk scoorde hierna prachtig een afgevangen eigen strafworp en maakte de 2-1. Hierna 
hadden we de korf goed gevonden en scoorden we achter elkaar. Eerst Ilse, daarna Thijmen 2x en toen Ilse 
nog een keer. De stand was hierdoor 6-1. Tjerk had het ondertussen niet allen druk met goed aanvallen en 
verdedigen, maar hij kreeg het ook aan de stok met een wesp. Gelukkig zat Emma langs de kant en kon ze 
invallen voor Tjerk, terwijl hij zijn gestoken nek kon koelen. De pijn werd gelukkig snel minder en Tjerk kon 
na de rust weer verder spelen. In het veld scoorde hij gelijk weer een doelpunt, helaas (schapenkaas) was 
het verdedigd. 7 minuten daarna scoorde ik ook nog een doelpunt dat verdedigd was. Tussendoor liep 
Sophie steeds bij haar tegenstander weg om een diep gegooide bal te scoren. Dit lukte steeds bijna, maar 
net niet helemaal. Ilse maakte nog een mooi doelpunt voor de 7-1, Thijmen maakte nog een goal die ook 
verdedigd was. En in de laatste seconden maakte Thijmen er 8-1 van. Het was een leuke wedstrijd en we 
speelden goed samen. Ik geef de pen door aan Tjerk, die over de wedstrijd tegen ONDO mag schrijven. 
Doei! 
 

ZKV (Zu) E2 - ODO E3 (1-1) 

Wat een gave wedstrijd! Zuidland, de eerste 
competitiewedstrijd veld van het nieuwe seizoen. Met 
een voltallig en fit team begon E3 aan hun wedstrijd op 
het mooie gras van ZKV. De wedstrijd ging gelijk op. 
Over en weer werden er kansen gecreëerd. De eerste 
grote kans voor ODO was voor Angeli. Die zag haar 
poging tegen de korf komen. Er werd goed samen 
gespeeld. Na goed verdedigingswerk zochten jullie 
elkaar goed op om naar de helft van de tegenstander te 
gaan. Ook Marieke en Guus misten de korf op een haar 
na. Na het eerste kwart was de stand nog 0-0. Alles lag 
nog open. Helaas trof de tegenstander wel de korf in de 
tweede kwart na een kort concentratieverlies van de 
ODO’ers. Helaas. Aaron en Sanne deden nog een 
verwoede poging om gelijk te maken, maar werden erg goed verdedigd. Ruststand 1-0. Een tactische 
bespreking met de coaches volgde en ODO begon vol goede moed aan het derde kwart. Ook hier ging het 
over en weer. Op het eind van het derde kwart kreeg ZKV nog een strafworp. Gelukkig ging deze mis. Het 
vierde kwart was alles erop of eronder. Er werd weer goed samen gespeeld en kansen gecreëerd. Maud  
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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moest vanwege een blessure helaas het veld verlaten. Met nog 5 minuten op de klok maakte Sanne na een 
prachtige opbouw de gelijkmaker voor ODO. 1-1! De laatste 5 minuten waren hectisch en leek het er zelfs 
op dat ODO met de winst naar huis kon gaan, maar het bleef bij 1-1. Allemaal goed gespeeld en ga zo 
door!  

Die Haghe E2 - ODO E4 (6-5) 

Vandaag de eerste wedstrijd om het echie! Na de oefenwedstrijd vorige week, jullie 2e wedstrijd bij de E 
pupillen, met als GROTE verandering ten opzichte van het F korfbal, het verdedigen.....! Naar Den Haag, 
tegen Die Haghe. Altijd weer benieuwd wat voor tegenstander je tegen komt. Welnu, Die Haghe E2 is een 
pittig ploegje met 3 jongens en 1 meisje. In het begin werden jullie er een beetje door verrast, en Die Haghe 
wist dan ook best wel vaak de bal te onderscheppen en met kansjes op voorsprong te komen. Van onze 
kant werd er goed samengespeeld en gekeken en ook goed verdedigd, maar het omschakelen (zodra de 
tegenstander de bal heeft, direct reageren) lukte niet elke keer goed en als we kansen kregen waren we niet 
heel erg scherp. En het was een beetje verwarrend wie er nu als jongen of meisje speelde door de hesjes 
en omgedraaide shirts. en dat je als jongen geen meisje mag verdedigen en als jongen geen meisje mag 
verdedigen (..) Het was wel een leuke, gelijk opgaande wedstrijd alhoewel Die Haghe zelfs tot 4-1 uit liep. 
Daarna kwamen we langzaam, maar zeker dichterbij en zelfs op gelijke hoogte. En werd het toch spannend 
op het eind, waarbij Die Haghe met wat geluk de winnende treffer er in gooide. Verloren dus, maar met 
opgeheven hoofd. Jullie hebben laten zien dat je veel geleerd hebt afgelopen jaar, en jullie leren nu al zo 
snel bij....dat is erg leuk om te zien! We gaan weer lekker trainen en volgende keer weer wat scherper 
schieten, dan hoeven we het niet zo spannend te maken.... groetjes, Rob 

ODO E5 - Excelsior (D) E4 (1-1) 

En dan vandaag na ruim 5 maanden mogen we weer competitie gaan spelen. Het is toch nog steeds een 
beetje vreemd maar het wordt ook al de nieuwe standaard dat we om het veld elkaar de ruimte geven. Het 
fijne is dat de ouders ook weer samen op gepaste afstand mee kunnen en mogen genieten van het spel dat 
de kinderen op het veld spelen. Voor de E5 is er veel veranderd sinds maart ze zijn van de F naar de E 
gegroeid en spelen nu dus een volgende fase in het spel. Niet meer alles door elkaar heen maar dames en 
heren die alleen elkaar mogen verdedigen  en ook niet meer mogen scoren als je verdedigd wordt, zijn toch 
wel de grootste veranderingen. 
Vandaag stonden Iris, Maud, Nolah, Roos en Benthe samen met invaller Fleur klaar voor de eerste 
wedstrijd. De grote vraag was natuurlijk hoe sterk de tegenstander zou zijn? Nou dat viel gelukkig mee en 
de twee teams waren goed in evenwicht waardoor het een leuke wedstrijd was om naar te kijken. 
De teamgenoten konden elkaar goed vinden en er werd zeer goed samen gespeeld. Het is ook mooi om te 
zien dat ze de vaardigheden die ze op de training krijgen proberen toe te passen op het veld. Zo werd er 
goed geprobeerd om uit te stappen en met de juiste hand te gooien. Doordat de teams heel goed in 
evenwicht waren kwamen ze niet zo vaak tot een schotpoging en duurde het tot ver in het 3e kwart voordat 
Roos het eerste doelpunt van het seizoen maakte en zo kwamen ze met 1-0 voor. En helaas kwamen de 
tegenstanders ook nog tot een mooi doelpunt waardoor het in de eerste wedstrijd tot een 1-1 gelijk spel is 
gekomen. Goed gespeeld dames en ga zo door !!! 

http://www.ntk.nl
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KANGOEROEKLUP 
 
Hallo allemaal, 
 
Zaterdag gaan de Kangoeroes ook weer lekker trainen van 9.30 tot 10.15 uur. 
 
Alvast heel veel plezier. 
 
Hartelijke groet 
Karen Bijloo 
06-13838283 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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