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VAN HET BESTUUR 
 
KV VERS 
Afgelopen donderdag zijn we met een kleine afvaardiging afgereisd naar de KNVB campus in Zeist. Tikfout? 
Bedoel je misschien KNKV? Nee, al zitten deze 2 sportbonden bij elkaar om de hoek. We woonden de kick 
off bij van KV VERS. Misschien had je het al voorbij zien komen: ODO is geselecteerd om als model kantine 
te fungeren voor andere verenigingen in het kader van een gezonde sportomgeving. Een maatschappelijk 
project dat gestart is door NOC*NSF en al bij drie voetbalverenigingen (FC VERS) loopt. ODO heeft een 
mooi bidbook (ctrl+klik voor openen link) ingediend en is als één van de winnaars uit de bus gekomen, 
samen met korfbalvereniging Wit Blauw uit Kampen en nog twee hockey- en twee tennisverenigingen. Je 
zult de komende twee jaar vanzelf gaan merken hoe wij met Team:Fit het programma bij ODO op gaan 
zetten. 
 
Verbouwing 
Dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende punt. Hopelijk kunnen we komend zaalseizoen starten met de 
verbouwing van de kantine. We willen de werkruimte in de keuken vergroten, de indeling van de kantine 
verbeteren en het geheel een meer eigentijdse uitstraling geven. Graag overleggen we daarvoor ook nog 
met onze adviseur van KV VERS, welke functionele mogelijkheden zij zien om ook met onze kantine en 
keuken een gezonde sportomgeving mogelijk te maken en uit te stralen. 
 
Kantine opgeruimd houden 
We zijn een vereniging en maken dus allemaal gebruik van de kantine. Daarmee zijn we dus met elkaar 
verantwoordelijk voor het opgeruimd houden van de kantine. We hadden het goede gebruik dat op de 
dinsdagavonden ODO 3, 4 en 5 het opruimen en afwassen van de vieze kopjes en glazen voor hun 
rekening namen en op de donderdagavond de selectie. Graag willen we dit weer invoeren. Vraag gerust 
even of iemand je helpt en wissel het af, dan komt iedereen maar 1 keer aan de beurt. Zo beginnen we de 
zaterdag schoon en opgeruimd i.p.v. met 20 vieze koffie- en theekopjes… 
Dit geldt ook zeker wanneer je zaterdag met een groepje wat langer blijft hangen. Zorg er dan ook voor dat 
je netjes je eigen glazen e.d. opruimt en dat de vaatwasser wordt uitgeschakeld! 
 
Vaatwasser 
De vaatwasser (die we alleen op zaterdag gebruiken) is afgelopen week gerepareerd. Best een duur grapje, 
helaas was er ergens iets stuk gegaan. Dit kan natuurlijk altijd voorkomen, maar ik wil jullie vragen om goed 
de instructie erboven te volgen tijdens het gebruik. Zo kunnen we er hopelijk nog lang gebruik van maken.  
 
KC-hulp  
We zijn op zoek naar twee à drie leden of ouders die wat ondersteuning aan de kc kunnen geven. We willen 
dit bij toerbeurt doen, wat betekent dat je ongeveer 1x per 4 weken gevraagd wordt om hulp bij kantine-
gerelateerde zaken (inkoop, opstart, bijvullen). Dat valt wel mee toch? Vele handen… Voor meer info kun je 
bij mij terecht. Ook als je een keer bananenbrood wilt bakken of appelcake van het fruit dat we niet verkocht 
hebben, dan hoor ik dat graag. Dat bieden we de week erna bij de koffie aan. 
 

https://www.odomaasland.nl/2020/06/18/een-gezonde-en-gastvrije-sportomgeving/
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.caiway.nl
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De lol van goed leren korfballen 
 
Onder dit motto is een start gemaakt om 
trainingscoordinatie binnen ODO nieuwe invulling te gaan 
geven, liefst structureel. Dit sluit ook goed aan op één van 
drie pijlers uit Bouwen Aan De Basis van 2015: “het 
verhogen van het spelniveau.” 
De kern van het spelniveau wordt in belangrijke mate 
bepaald door onze trainers en coaches van jeugdteams. 
De trainingscoordinatie zal zich dus vooral ook richten op 
het beter én aangenamer maken van trainen geven en 
coachen. Het spelniveau, maar ook spelplezier zal daar 
baat bij hebben. 
Hoe we dat anno 2020 op een effectieve wijze kunnen 
vormgeven, zal de komende tijd invulling krijgen. Deze 
week zijn al de eerste bijeenkomsten met onze 
enthousiaste trainers coaches geweest. Mensen met tips, 
ideeën en/of animo om hieraan bij te dragen, kunnen 
Simon Hanemaaijer daar even op aanspreken. Wordt 
vervolgd. 
 
Corona 
 
Rest mij nog jullie te vragen nog altijd de corona 
maatregelen goed te volgen. Hou afstand van elkaar, ook 
op het terras. Het is soms lastig, maar erg belangrijk. Ook 
belangrijk: durf elkaar er op aan te spreken. We zouden toch niet willen dat binnen ODO het virus verspreid 
wordt en alles misschien weer een stuk strenger moet. Zie ook elders deze praatpaal. 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Barbara Hanemaaijer (accommodatie@odomaasland.nl) 
06.533.48.542 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accommodatie@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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JARIGEN 
 
Namens ODO wensen wij de volgende jarigen een fijne verjaardag toe. 
 
21 september Bart de Vos     22 september Kim van den Berg 
 
23 september Pien van der Meer & Fenny van Gastel 25 september Dana Verboon 
 
26 september Alex van der Meijs    27 september Dustin van Roon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
 
RIVM Maatregelen vanaf zondag 20 september 18.00 uur 
Afgelopen vrijdag is er opnieuw een persconferentie geweest met nieuwe maatregelen rondom Corona. 
Maasland is gelegen in de regio Haaglanden en Haaglanden legt ook aanvullende maatregelen op. Wat dit 
betekent voor onze vereniging is op het moment van schrijven (zondag 14.00 uur) van dit stukje nog niet 
helemaal bekend. De regels voor sportverenigingen zijn nu namelijk een beetje verwarrend rondom het 
aantal toegestane personen op ons terrein. Deze week zal het bestuur in overleg gaan met de gemeente 
wat dit allemaal voor ons zal gaan betekenen. Wij zullen jullie de komende week per teamapp en de 
website op de hoogte houden van verdere maatregelen. We kunnen nu echter al wel wat regels melden: 
 
Kantine 
De kantine is geen verblijfsgebied. Alleen voor het bestellen en afhalen van consumpties mogen personen 
zich in de kantine bevinden. De kantine zal open blijven tot ongeveer een uur na de laatste thuiswedstrijd 
(volgens kantinebezettingsschema). Het is dus niet toegestaan om daarna de kantine te gebruiken voor 
groepsactiviteiten. De weersberichten geven aan dat het waarschijnlijk zaterdag a.s. gaat regenen. Neem 
dus een paraplu mee. In de kantine kan helaas niet worden geschuild. 
 
 
 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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Verkouden? 
Ben je verkouden? Kom niet naar de vereniging. We hebben dit van de week met spelers meegemaakt en 
zij hebben het goede voorbeeld gegeven om thuis te blijven. Hier nog even die regels van het RIVM op een 
rij: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck  
Kun jij JA antwoorden op één van deze vragen? Indien ja, blijf dan thuis! 

1. Ben je de afgelopen 24 uur aan het hoesten? 

2. Heb je de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten? 

3. Heb je de afgelopen 24 uur verhoging of koorts? 

4. Ben je de afgelopen 24 uur benauwd? 

5. Heb je de afgelopen 24 uur reuk- en/of smaak verlies? 

6. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

En natuurlijk als je huisgenoten met corona hebt of (uiteraard) zelf in quarantaine zit. 
 
Testen op corona? 
Als je getest wordt op corona, dient het bestuur dit te weten. Meld dit aan voorzitter@odomaasland.nl. 
Afhankelijk van de uitslag dient ODO namelijk acties te ondernemen. 
 
Hou de website en teamapps in de gaten deze week voor verdere informatie.  
Het Bestuur 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lichtgevende hesjes – Geen gebruik? Dan graag voor een nieuwe generatie 
 
Veilig fietsen door het dorp als het donker is, vindt ODO erg belangrijk. Verleden jaar heeft ODO daarom 
lichtgevende hesjes uitgedeeld aan de jongste ODO-leden. Wij willen dit jaar deze actie weer organiseren. 
Daarover later meer. De hesjes die verleden jaar waren uitgedeeld mag iedereen natuurlijk gewoon houden, 
maar mochten er kinderen zijn die het hesje niet meer gebruiken, dan kunnen zij deze inleveren bij hun 
trainer.  
Voor de trainers: op de bar in de kantine staat een doos waarin de hesjes ingeleverd kunnen worden. Bij 
voorbaat dank voor het inleveren! 

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

 
TEAM VAN DE WEEK  -  Alle F-teams  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
Alle F-teams  zijn zaterdag 26 september Team van de Week. De wedstrijd begint om 16.00 uur. De 
kinderen worden om 15.45 uur verwacht. Er zal dit seizoen niet worden geschminkt vanwege Corona. De 
pupil van de week mag de bal uitnemen. Deze wordt deze week bekend gemaakt. 
We gaan er gewoon van uit dat het doorgaat. Als het niet doorgaat, wordt dit gemeld via de team-apps. 
 
 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Hier is het schema voor de rest van het seizoen: 
 

Datum Tegenstander Team van de Week 

26 september 2020 Vitesse uit Barendrecht Alle F-teams 

10 oktober 2020 KZ Danaïden uit Leiden Alle Kangoeroes 

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

 

BARDIENST 
 
Weer allemaal bedankt voor jullie bijdrage aan de bardienst. 
Kan je niet, probeer zelf iemand anders te regslen maar geef het wel even door aan mjj. 
Groeten, 
Trudy 0636157924 
 

Datum Tijd Bezetting 

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 - 18:00 Janny Ramakers, Anouk van der Hoeven, Iris van der 

Poel, Tim Plieger 

Week 40 
  

woensdag 30 september 19:30 - 21:30 Trudy Regout 

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 
  

woensdag 7 oktober 20:00 - 22:00 Trudy Regout 

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 - 18:00 Marjan Pols, Laura Poot, Elselien van Buuren 

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=2020-09-26&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_edit_dagindeling.php?datum=2020-09-30&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2972
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=2020-10-07&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_editor.php?database=bardienst&id=2973
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_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
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UITSLAGEN 
 

ODO 3 - Valto 4 16-12 

ODO 1 - DES (D) 1 9-17 

ODO 2 - DES (D) 3 11-16 

DES (D) 4 - ODO 3 4-11 

DES (D) 5 - ODO 4 8-8 

ODO 5 - GKV (H) 3 afg. 

ODO A1 - Velocitas A2 13-10 

Vriendenschaar (B) A2 - ODO A3 7-3 

ODO B1 - ONDO (G) B2 7-7 

VEO C1 - ODO C1 2-7 

ODO C2 - Twist C1 4-7 

ODO C3 - ONDO (G) C6 6-4 

Fortuna/Delta Logistiek D1 - ODO D1 8-5 

ODO D2 - Dijkvogels D2 5-6 

ODO E1 - Dijkvogels E1 7-9 

VEO E1 - ODO E2 3-8 

Twist E1 - ODO E3 5-2 

ODO E4 - ALO E2 11-15 

ODO E5 - Weidevogels E2 2-15 

ODO F1 - ONDO (G) F3 1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter 

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 

woensdag 30 september 19:30 ODO A2 - Thor (R) A1 Tim Plieger 

20:00 ODO 5 - Weidevogels 6 Hans van Gastel 

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 

zaterdag 10 oktober 09:45 ODO C1 - VEO C1 Mark Zegwaard 

10:15 ODO E3 - Twist E1 Gijs Vos 

11:15 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D1 Tim Plieger 

11:30 ODO E2 - VEO E1 Noor Bierkens 

14:30 ODO A3 - Vriendenschaar (B) A2 Wim Poot 

16:00 ODO A1 - OVVO A2 Wouter van Leeuwen 

zaterdag 17 oktober 11:45 ODO 3 - Excelsior (D) 5 Hans van Gastel 

13:30 ODO 4 - Twist 5 Jaap van Vliet 

 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
Extra training senioren en junioren maandag 28 september. 
 
Er is ruim voldoende belangstelling voor extra trainingen, dus we gaan van start! 
Maandag 28 september aanvang 19.30 uur, einde ongeveer 21.00 uur is de eerste training (in verband 
met een bijeenkomst van KVVers op woensdag gaan we deze keer naar de maandag). 
We starten met een special verdedigen. We kijken naar de cijfers van Bart over verschillende soorten 
doelpogingen en scoringspercentages en wat we daar als verdediger aan kunnen doen. We werken aan 
verbetering van de houding en de beweging bij het verdedigen en aan het analyseren van de acties van de 
aanvaller. We kijken naar kritische punten in de verdediging en oefenen met elkaar om daar bewuster mee 
om te gaan. Na een korte inleiding ligt de nadruk vooral op de praktische uitvoering en het aanreiken van 
oefeningen specifiek gericht op het verdedigen.  
Alle junioren en senioren (en ook trainers) zijn van harte welkom. Aanmelden of afmelden hoeft niet, 
sportkleding en sportschoenen zijn wel nodig en uiteraard een nieuwsgierige instelling. Dan gaan we er met 
elkaar een leuke en leerzame avond van maken.  
Kees van der Vaart 
 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Corona-perikelen 
 
Afgelopen zaterdag kon de tegenpartij van zowel ODO 5 als ODO A2 door spelers die in quarantaine waren of 
in afwachting van de testuitslag, geen volledige team op de been krijgen. Deze wedstrijden hebben we dus 
moeten verzetten. In principe spelen we natuurlijk het liefst alle wedstrijden op zaterdag en zullen we alleen als 
het echt niet anders kan wedstrijden verplaatsen naar doordeweekse avonden. In de komende periode zal het 
door de maatregelen rondom Corona echter wel vaker voor gaan komen. We moeten er maar van uit gaan dat 
de tegenpartij, net als ODO, altijd hun uiterste best doet om de teams compleet te krijgen en als dat echt niet 
lukt hier begrip voor moeten tonen. 
Daarnaast staat tegenwoordig in de KNKV-app de Corona-regels op het complex van de korfbalvereniging 
vermeld. Check dus voordat je een uitwedstrijd hebt even de regels, zodat je je aldaar aan de geldende regels 
kunt houden. Deze regels zijn te vinden bij de wedstrijddetails (mits de betreffende vereniging dit heeft 
ingevuld).  
Onderstaand het wedstrijdprogramma voor komende zaterdag en ook alvast voor woensdag 30 september, 
hopelijk kunnen alle wedstrijden gewoon doorgaan! 
Groeten, 
Helen 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Wedstrijdprogramma zaterdag 26 september 

  
 ODO 1 - Vitesse (Ba) 1 Aanvang 16:00  

Coach Leon Aanwezig 14:30 

Heren Jesse, Martijn V, Rick, Willem, Wouter G Veld Sportpark De Commandeur  

Dames Cynthia, Daphne , Diana, Joyce G, Kim B 

  
 ODO 2 - Refleks 3 Aanvang 14:30  

Coach Patrick B Aanwezig 13:30 

Heren 
Aron Z, Joris, Lennart M, Martijn M, Thom, 
Twan M 

Veld Sportpark De Commandeur  

Dames Ilse A, Iris G, Isa , Jenny, Marieke H, Sam Z 

  
 Velocitas 3 - ODO 3 Aanvang 12:30  

Heren Jaap V, Jannes, Lennart L, Thijs R, Tim P Vertrek 11:05 

Dames Daniëlle, Gysa, Janny, Marije, Noor B Chauffeurs Jaap V, Gysa, Annet Z 

Afwezig Mark Z, Annet Z Veld 
Sport- en recreatiepark De 
Bloemerd  

 Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp 

  
 Olympia (S) 2 - ODO 4 Aanvang 13:30  

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko Vertrek 12:30 

Dames Barbara H, Karin, Marlize, Pien Chauffeurs Hans, Olaf, Simon 

Reserves Maud R Veld Sportpark De Brug  
 Sportpark De Brug, Atletiekpad 5, Spijkenisse 
 Let op: reserveshirts nodig 

  
 ODO 5 - Valto 7 Aanvang 16:15  

Heren Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Aanwezig 15:15 

Dames Brigit, Britt, Eline , Liza, Maud R Scheidsrechter Marc 

Reserves Jelle, Laura P, Nicolette Veld Sportpark De Commandeur  

Afwezig Jaline 

  

  
 

 
 

 
 

http://www.ey.com/NL/NL
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ODO A1 - Fiks A1 

 
Aanvang 

 
13:00  

Coach Frits van Manen Aanwezig 12:00 

 
Heren 

Cas, Jelle, Sam B, Twan R Scheidsrechter Wim P 

Dames Anouk, Brigit, Britt, Iris P, Liza Veld Sportpark De Commandeur  

Reserves Lex 

  
 ODO A2 - Olympia (S) A1 Aanvang 14:30  

Coach Jacco Aanwezig 13:30 

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

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

  
 Refleks A3 - ODO A3 Aanvang 12:00  

Coach Wouter G, Daniëlle Vertrek 11:05 

Heren Dustin, Gijs, Ivo, Kevin Chauffeurs Femke, Amber, Ivo 

Dames 
Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina 
S 

Veld Sportpark Prinses Irene  

 Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk 

  

Wedstrijdprogramma woensdag 30 september 

  
 ODO 5 - Weidevogels 6 Aanvang 20:00  

Heren Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Aanwezig 19:30 

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

Reserves Twan R Veld Sportpark De Commandeur  

  
 ODO A2 - Thor (R) A1 Aanvang 19:30  

Coach Jacco Aanwezig 18:45 

Heren Jordi, Lex, Stef, Thijs M, Toine W Scheidsrechter Tim P 

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

LET OP 
DEZE DATUM EN TIJD IS NOG NIET 
DEFINITIEF 

  

  

 

http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.bohtlingk.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG 
 
ODO 1 - DES (D) 1 (9-17) 

Beste lezers, Voor ODO 1 is het niet bepaald een ideale start van de competitie. 0 punten uit 3 wedstrijden en 
in totaal ook maar 27 doelpunten gescoord, wat simpelweg veel te weinig is. Daarentegen zullen we er toch 
iedere week weer alles aan doen om er een stijgende lijn in te brengen en onze scherpte op de trainingen door 
te zetten naar de zaterdagen. Afgelopen zaterdag mochten we weer een wedstrijdje thuis spelen, dit keer 
tegen DES uit Delft. Er waren wat wisselingen in het team, gezien de afwezigheid van Wouter en Jesse. Willem 
was gelukkig weer terug en de vierde herenplek werd opgevuld door Lennart. We hadden heerlijk weer en na 
de pot van ODO 2 werd het terras al snel gevuld met veel publiek en ook het Team van de Week was in groten 
getale aanwezig. Je kon aan ieders gezicht zien dat we er klaar voor waren en dat we zin hadden om een 
wedstrijdje te gaan winnen. De start van de wedstrijd was goed, we creëerden kansen, gaven verdedigend veel 
druk en waren voornamelijk onze tegenstanders aan het aftasten; waar lagen bij hun de kansen, waar konden 
we extra druk geven en waar moesten we extra op letten? Maar ook keken we natuurlijk naar ons eigen spel. 
We stonden snel op een 3-1 voorsprong en hadden er een goed gevoel over. Toch begon de wedstrijd al vroeg 
te kantelen. DES had ook het gat van de korf gevonden en liet wat meer scherpte zien in de afronding. De rust 
werd met een 4-7 achterstand ingegaan. 7 doorlaten is netjes, maar 4 scoren is gewoon te weinig. We wisten 
van DES dat het gevaar voornamelijk bij de heren lag en dat zij ook in de rebound sterk waren, dus dat we hier 
beter en slimmer mee om moesten gaan. Er was nog niets gespeeld, dus vol goede moed gingen we de 
tweede helft in. Maar ook in de tweede helft was al snel te zien dat het ons aan afronding ontbrak. Leon 
probeerde nog voor een kantelpunt te zorgen door Twan, Martijn en Sam in te brengen, maar dit mocht helaas 
niet meer baten. Als wij meer kansen af maakten die we normaal, op de trainingen, wel zouden scoren, hadden 
we DES meer druk kunnen blijven geven. Waar het door komt, ik weet het niet. Maar zonde is het zeker. DES 
won uiteindelijk met 9-17. Ondanks dat we nog geen punten hebben behaald blijven wij ons iedere week weer 
voor de volle 100% inzetten om die punten wel een keer in eigen zak te houden, want we hebben laten zien 
dat we echt wel een potje kunnen korfballen. Ik wil, namens het hele team, al het publiek bedanken voor de 
aanmoediging. Jullie aanwezigheid geeft ons al een onwijs goed en positief gevoel en we doen ons best om 
jullie daarvoor te belonen! Ook het Team van de Week was weer TOP. We hebben jullie liedjes en yells zeker 
weten gehoord! Als laatste natuurlijk de reserves, invallers, staf en iedereen die ons steunt bedankt. Zonder 
jullie lukt het niet. Volgende week mogen we weer aan de bak tegen Vitesse uit Barendrecht. We spelen weer 
thuis om 16:00 en hopen jullie weer in grote aantallen te mogen verwelkomen! We gaan deze week alvast hard 
aan de slag. Hopelijk tot volgende week! Liefs, Cynthia 
 
  
 
 
 
 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Aspiranten en  Pupillen D 
 
Deze week weer een aantal leuke wedstrijden gezien. Waren het allemaal winstpartijen, nee dat niet, maar 
de sportiviteit stond bij de wedstrijden hoog in het vaandel. 
B1 speelde gelijk tegen Ondo B2.  C1 heeft  gewonnen van VEO met 2-5 . 
 C3  speelde tegen Ondo  en won met 6-4. 
C2 speelde thuis tegen Twist C1 en het ging gelijk op, maar uiteindelijk trokken jullie aan het kortste eind en 
verloren met 4-7. Ook D2 hield het spannend en jullie verloren maar met 1 punt verschil, jammer maar het 
was een leuke wedstrijd om te zien. D1 verloor uit tegen Fortuna, volgende keer beter.  
Voor de komende week weer een druk programma, waarbij weer een aantal mensen reserve zijn dus kijk 
even of je erbij staat. Verderop in de praatpaal staat een schema waarbij de invallers voor C2 alvast staan 
genoteerd voor de komende weken. Houd hier alvast rekening mee en geef het door wanneer een en ander 
niet uitkomt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 september 

  

7135 ODO B1 - Avanti/Post Makelaardij B4 Aanvang 11:15 

Coach Isa , Kim B Aanwezig 10:15 

Heren Joa, Kobus, Toine S Scheidsrechter Twan M 

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

Madeleine, Nina V 
Veld 

Sportpark De 

Commandeur 

  

5637 ODO C1 - NIO C1 Aanvang 12:15 

Coach Erik, Diana, Aron Z Aanwezig 11:30 

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

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

Commandeur 

Reserves Lotte R 

  

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/


 Praatpaal jaargang 29 14 20-09-2020 

 

 

 

5836 

 

ONDO (G) C2 - ODO C2 

 

Aanvang 

 

13:30 

Coach Nathan, Koen Vertrek 12:40 

Heren Jonatan, Maarten Chauffeurs Jonatan, Nikki, Eva S 

Dames 
Birke, Ciara, Eva S, Ilse K, Naomi, Nikki, 

Sanne R 
Veld Juliana Sportpark 

Afwezig Florine 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-

Gravenzande 

  

5823 ODO C3 - Olympia (S) C2 Aanvang 10:00 

Coach Simon, Celine Aanwezig 09:30 

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

Noor V, Ruth P 
Scheidsrechter Jannes 

Reserves Nikki Veld 
Sportpark De 

Commandeur 

  

8436 Nieuwerkerk D1 - ODO D1 Aanvang 09:00 

Coach Jakomijn, Lennart M Vertrek 08:00 

Heren Duncan, Frodo, Jordy, Tijn Chauffeurs Frodo, Lotte R, Tijn 

Dames Juliette R, Lotte R, Minke, Romae, Tess Veld De Kleine Vink Veld 

Afwezig Noah 
Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

  

4321 Dunas D3 - ODO D2 Aanvang 10:00 

Coach Martijn M, Gysa Vertrek 08:55 

Heren Brent, Ruben, Sven N Chauffeurs Merel, Donna, Ruben 

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

Sanne H 
Veld Stokroosveld (DZ) 

Afwezig Donna Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage 

  

   
 
 
 
 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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C2 reserves 
 
Dit seizoen hebben we te maken met een krapte in de C-teams met namen in de C2. Door afzeggingen op 
het laatste moment heeft deze ploeg nog 6 spelers. 
Deze week is er besloten om met dit team verder te gaan en invallers uit C1, C2 en D1 mee te laten spelen. 
Hieronder heb ik een schema waar ik de planning voor de komende weken heb staan. 

Ik denk dat het namenlijk prettig is als jullie van te voren weten wanneer je mag😊 

 
26 september   
C3 :    Birke, Ciara, Ilse, Naomie 
 
3 oktober 
D1: Duncan, Jordy, Tess, Lotte 
 
10 oktober 
C1 : Sam, Tim, Dana, Dieke 
 
Met vriendelijke groet, 
Margreet Poot 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 
 
ODO C3 wordt goed voorspelbaar (6-4) 

Graag wil ik u voorstellen aan de leuke, fanatieke en gezellige meiden van ODO C3. Birke, Ciara, Ilse, Lynn, 
Naomi, Nienke, Noor en Ruth onder bezielende leiding van Celine. En voor een klein beetje tegenwicht toch 
ook nog Simon als trainer coach. Deze meiden spelen samen voor het eerst in de C en dus voor het eerst 
op 3,5m palen en met een K5 bal, wat bij elkaar best een grote stap is. We zijn dit seizoen dan ook vooral 
maar weer met de basis begonnen. Tegen grotere fysiekere tegenstanders is de balbehandeling en 
gooitechniek extra belangrijk, want anders kom je niet aan samenspel toe. Naast die goede techniek is een 
beetje lef en fouten durven maken dan ook wel van belang, maar dat zit bij deze meiden wel goed! Bij 
iedere bal uitstappen, gooien en starten met lopen tegelijk begint al lekker te draaien. Naar links met links 
en naar rechts met rechts blijft lastig, maar de meiden proberen het zeker wel! De eerste 4 wedstrijden zien 
we dus dat het samenspel al met de week beter gaat en er worden leuke kansen gecreëerd. Het afmaken 
van die kansen wordt dan de volgende uitdaging. Tot op heden hebben we daar nog niet extra op getraind, 
want we kunnen niet alles tegelijk. Het durven schieten van afstand, met die grotere bal en hogere paal, is 
wel iets wat al wat wordt geprobeerd door de meiden. Schieten gebruikmakend van je hele lichaam en niet 
alleen je armen, is dan van belang. Daar valt nog wel wat eer te behalen! In de vierde wedstrijd van dit 
seizoen kwamen we ook voor het eerst de diepteballen uit de verf. Misschien vanwege de goed 
verdedigende tegenstanders dat we wel moesten, maar dan is het extra leuk als het ook echt lukt. De 
komende periode zullen we nog meer aandacht gaan geven op die diepteballen en rugkantballen, in plaats 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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van alleen maar naar de bal toe vrijlopen. Als de meiden dat onder de knie krijgen, zal het korfbal nog leuker 
worden. Gisteren kregen we daar al een voorproefje van. Maar vanwaar dan de titel van dit stukje? In de 
eerste oefenwedstrijd lukt het qua uitslag nog niet helemaal met 5-6 verlies, maar alle drie de wedstrijden 
nadien werden met 6-4 gewonnen. Bijna voorspelbaar dus, maar met dat verschil dat de tegenstanders ook 
iedere week iets beter waren, wat ook in de stand in de poule te zien is. ODO C3 heeft dus een duidelijk 
stijgende lijn te pakken en we gaan kijken of we dat in de drie return wedstrijden ook kunnen waarmaken! 
De meiden gaan ook beter spelen wanneer er meer publiek langs de lijn staat, dus kom zaterdag ook vooral 
bij ze kijken om 10:00 uur thuis! Met zo'n leuk en slim stel meiden, zijn ze ook vast wel in staat om met 
elkaar wekelijks af te spreken wie er even een verslagje schrijf!? Kom maar op meiden! groeten van de 
haan tussen de kippen ;-) 

PUPILLEN E &  F 
 
Hallo allemaal, 
 
Ondanks dat maar een team de winst kon behalen, hebben jullie echt mooie wedstrijden laten zien. Maar 
soms heeft de tegenstander spelers met net wat meer ervaring, zijn de tegenstanders 2 koppen groter en 
lukt het ondanks het goede samenspel en harde werken niet om te winnen.  
 
Komende zaterdag staat er voor alle teams weer een wedstrijd op het programma.  
En de F-jes zijn Team van de week. Komen jullie allemaal ODO 1 aanmoedigen? 
 
Ik wens jullie alvast veel succes en veel speelplezier! 
 
Hartelijke groet, Karen Bijloo 
06-13838283 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 26 september 
  
2229 Die Haghe E1 - ODO E1 Aanvang 10:00 
Coach Jenny, Marieke H Vertrek 09:00 
Heren Benjamin, Youp Chauffeurs Benjamin, Lieke 
Dames Emma, Feline, Lieke Veld Baambruggestraat 10 
 Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage 
  
1850 Dunas E1 - ODO E2 Aanvang 11:00 
Coach Cynthia Vertrek 09:55 
Heren Thijmen, Tjerk Chauffeurs Thijmen, Sofie 
Dames Ilse van de K, Sofie, Sophie Veld Stokroosveld (DZ) 
 Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage 
  

http://www.ntk.nl
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1931 

 
ODO E3 - ZKV (Zu) E2 

 
Aanvang 

 
10:45 

Coach Iris P Aanwezig 10:15 
Heren Aron S, Guus Scheidsrechter Nicolette 
Dames Anjali, Marieke P, Maud A, Sanne A Veld Sportpark De Commandeur 
Afwezig Femke 
  
2246 ODO E4 - Die Haghe E2 Aanvang 09:30 
Coach Rob H Aanwezig 09:00 
Heren Mees Scheidsrechter Twan R 
Dames Anne, Daantje, Fleur G, Noelle-Sophie Veld Sportpark De Commandeur 
  
2193 Excelsior (D) E4 - ODO E5 Aanvang 09:30 

Coach Karlijn, Milou P Vertrek 08:35 

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

Chauffeurs Iris B, Benthe 

 Veld Sportpark Biesland 
 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft 
  
665 ODO F1 - Excelsior (D) F2 Aanvang 09:30 
Coach Laura P, Roos H Aanwezig 09:00 
Heren Jens Scheidsrechter Gijs 
Dames Evi, Lize, Milou K, Nanda, Vera Veld Sportpark De Commandeur 
  

 
 
TEAM VAN DE WEEK  -  Alle F-teams  -  TEAM VAN DE WEEK 
 
Alle F-teams  zijn zaterdag 26 september Team van de Week. De wedstrijd begint om 16.00 uur. De 
kinderen worden om 15.45 uur verwacht. Er zal dit seizoen niet worden geschminkt vanwege Corona. De 
pupil van de week mag de bal uitnemen. Deze wordt deze week bekend gemaakt. 
We gaan er gewoon van uit dat het doorgaat. Als het niet doorgaat, wordt dit gemeld via de team-apps. 
 
Hier is het schema voor de rest van het seizoen: 

Datum Tegenstander Team van de Week 

26 september 2020 Vitesse uit Barendrecht Alle F-teams 

10 oktober 2020 KZ Danaïden uit Leiden Alle Kangoeroes 

 

 
 
 

http://www.lrombout.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG 
 
VEO E1 - ODO E2 (8-3) 
We begonnen erg goed in de eerste helft en stonden al snel met 0-1 voor. Daarna bleef het gelijk oplopen 
en was het spannend tot aan de 2-2. Toen kwam het geheime wapen van VEO tevoorschijn….de muziek 
werd aangezet. Best gezellig maar onder het geluid van de opzwepende muziek op het veld stonden we 
helaas binnen 15 minuten met wel 8-2 achter. Toen de muziek uitging redde Tjerk gelukkig de eer door een 
mooie goal te scoren. We hadden best veel kansen maar de meeste gingen er niet in. Het was later in de 
middag nog erg gezellig om met alle E-tjes bij ODO 1 te kijken. De komende week gaan we weer hard 
trainen en volgende week op naar Dunas! Sophie geeft de pen aan Sofie. 
 
ODO E4 - ALO E2 (11-15) 
Haaaallllllllllllllllooooooooooooo, Ik ben Anne , en ik ga weer een stukje schijven. Het was echt een hele 
leuke wedstrijd maar die vervelende jongens waren dan weer niet zo leuk. Mmaaaaaar wij weten nu wel hun 
trucjes en twee verdedigen de jongens en de andere doen de meiden. en de kids die tegen de jongens 
staan die moeten goed verdedigen en de kids die tegen de meiden staan die kunnen dan heel veel 
schietenAnne , en ik ga weer een stukje schijven. Het was echt een hele leuke wedstrijd maar die 
vervelende jongens waren dan weer niet zo leuk. Mmaaaaaar wij weten nu wel hun trucjes en twee 
verdedigen de jongens en de andere doen de meiden. en de kids die tegen de jongens staan die moeten 
goed verdedigen en de kids die tegen de meiden staan die kunnen dan heel veel schieten 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

ODO F1 - ONDO (G) F3 (1-9) 

ODO F1 – ONDO F3 Goedmiddag allemaal! Vandaag moesten we tegen ONDO F3 spelen. We wisten al 
voor de wedstrijd dat het moeilijk zou worden, want ONDO had alle wedstrijden al gewonnen. Maar ondanks 
dat begonnen we vol goede moed en veel zin aan de wedstrijd. Wij mochten als eerste aanvallen, dus 
moesten we goed gooien en vangen. Dat ging best goed, maar ONDO maakte het ons wel erg moeilijk. 
Toen de tegenstander de bal had moesten wij gaan verdedigen. We zaten er goed bij als ONDO wilde 
overgooien, waardoor we de bal konden onderscheppen. Ondanks dat we goed aan het verdedigen waren 
kon de tegenstander overgooien naar de korf en konden ze schieten. De tegenstanders hadden er al 3 
gescoord, maar daardoor mochten we wel een superspeler erbij hebben. Dus waren wij met 5 tegen 4 van 
hun. Daardoor ging het vrijlopen en overgooien wel beter! Doordat ONDO makkelijk scoorde, maakten ze 
veel doelpunten. Maar wij hebben, doordat we goed gingen overgooien, ook gescoord! Evi stond helemaal 
vrij voor de korf, en mikte hem er zo in! Zo kwamen we op een eindstand van 1-9, maar we hebben allemaal 
goed ons best gedaan. Ik zie jullie dinsdag weer, als we weer lekker gaan trainen. Tot dinsdag! Laura 
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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KANGOEROEKLUP 
 
Hoi Kangoeroes, 
 
Komen jullie zaterdag ook weer lekker trainen? We starten om 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.ejvandermeer.nl/
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