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VAN HET BESTUUR 
 
En dan is er dus weer een publiekloze zaterdag gisteren voorbij gegaan. Het blijft vreemd, zo’n stil ODO-
terrein waar slechts enkele chauffeurs langs het hek staan en een donkere kantine ongezelligheid 
uitstraalt. Verder hopen we natuurlijk dat het zaalseizoen gewoon mag doorgaan, met of zonder publiek. 
Gezien de stijgende aantallen besmettingen, zijn wij heel nieuwsgierig wat de nieuwe maatregelen zullen 
zijn die aangekondigd worden tijdens de persconferentie a.s. dinsdag. We hopen uiteraard op doorgang 
van de sport.  
 
Maar er is ook goed nieuws: ODO1 heeft zaterdag met 15-10 gewonnen van KZ Danaïden. We hebben 
de regenboogvlag gehesen in het kader van de Coming-Out-Day en verder gaan de voorbereidingen 
gewoon door van de herfstvakantie-activiteiten zoals borden schilderen voor de pupillen en een dropping 
voor de jeugd. De activiteiten kunnen vergeleken worden met schoolactiviteiten en op deze manier 
proberen we telkens onze initiatieven te toetsen aan de (steeds veranderende) coronamaatregelen. 
Reserveer in ieder geval vrijdag 23 oktober en we houden jullie op de hoogte! 
 
Verder wilden wij jullie opmerkzaam maken op de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 oktober. 
Deze zal digitaal plaatsvinden. Jullie krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging. Een historische ALV: 
voor het eerst niet in de kantine, maar nu relaxed achter je beeldscherm! 
 
Namens het bestuur, 
Marjan Vos-Pols 
  

JARIGEN 
 
Deze week Hiep-Hiep-Hoera namens ODO voor de volgende jarigen. Een fijne dag ! 
 
14 oktober Joa Martin 15 oktober Lynn Hanemaaijer 16 oktober Joy Boon 
 
17 oktober Nina Verboon 18 oktober Sem den Boer & Luuk den Boer 
 
 
 
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.caiway.nl
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ALGEMEEN 
 
Algemene Ledenvergadering  - Maandag 26 oktober 2020, 20.00 uur, digitaal 
 
Op maandag 26 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Jullie krijgen hiervoor nog 
een aparte uitnodiging met alle stukken (Verslag van de ALV van oktober 2019, Financieel verslag 
2019/2020 en Jaarverslag 2019/2020). Dit zal een digitale vergadering worden, dus jullie kunnen heerlijk 
in je muffe onesie of joggingbroek een goed overzicht krijgen van het reilen en zeilen van de vereniging. 
Er zal ook een toelichting worden gegeven over KV Vers en de dan meest actuele coronamaatregelen 
rondom de zaalsport.  
 
Altijd al een beetje nieuwsgierig geweest om eens wat meer te weten over de financiën van de vereniging 
en bestuursbeslissingen rondom korfbal en de kantine? Geef je dan op door dit even door te geven via 
email aan voorzitter@odomaasland.nl. Op zondag 25 oktober ontvang je dan een link naar de digitale 
vergadering. 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Beste ODO-ers, 
 
De afgelopen 48 uur heb ik verscheidene complimentjes, bedankjes en appjes mogen ontvangen voor het 
verzorgen van de livestreams afgelopen zaterdag. 
Dat wordt gewaardeerd, dank en uiteraard graag gedaan. Echter kon/kan ik dit ook niet alleen. Vanaf 
deze plek mijn dank naar de anderen: 
 
Martijn van Vliet voor het ontwerp van de YouTube Cover; Jan Eijgermans heel veel dank voor de 
internetkabel; (uiteraard) Kees v/d Vaart voor het opzetten van de partytent en ook dank aan de 
Protestantse Gemeente Maasland (PGM) voor het lenen van de spullen. Alle vier noodzakelijk voor het 
regelen van deze streams. Dank! 
 
Wat de toekomst gaat brengen m.b.t. 'Livestream' bij ODO is een breder vraagstuk. Voor nu hoop ik dat 
'we als vereniging' genoten hebben van afgelopen zaterdag. 
En misschien moeten we hier wel weer even opteren... Laten we dan ook blijven genieten van wat wel 
(nog) mag, of straks weer gaan mogen...... 
 
Groetjes, Bart de Vos. 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8 
 
Over een week is het zover, de herfstvakantie! Vergeet je niet in te schrijven om een leuke middag te 
beleven op vrijdag! 
Voor vragen kunt u terecht bij Femke Kroes (0627840335), Isa Vreugdenhil (0626215000) of Ilse 
Alsemgeest (0627368174) of u kunt mailen naar ac@odomaasland.nl  
 
Wij hebben er alvast zin in, jullie ook? 
Groetjes, 
De AC 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.kpmaasland.nl/


 Praatpaal jaargang 29 5 11-10-2020 

 

 

 

UITSLAGEN 
 
 

Woensdag 7 oktober 
 

 
ODO 4 - Nikantes 2 

 
11-16 

 
Donderdag 10 oktober 
 
ODO D1 - ONDO (G) D1 

 
 
 

6-8 

 
Zaterdag 10 oktober 
 
ODO 1 - KZ Danaïden 1 

 
 
 

15-10 

ODO 2 - Excelsior (D) 4 13-21 

Refleks 4 - ODO 3 8-13 

GKV (H) 3 - ODO 5 14-11 

ODO A1 - OVVO A2 14-7 

Thor (R) A1 - ODO A2 15-6 

ODO A3 - Vriendenschaar (B) A2 6-12 

ONDO (G) B2 - ODO B1 10-3 

ODO C1 - VEO C1 8-6 

Twist C1 - ODO C2 9-4 

ONDO (G) C6 - ODO C3 5-4 

ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D1 7-13 

Dijkvogels D2 - ODO D2 7-3 

Dijkvogels E1 - ODO E1 7-5 

ODO E2 - VEO E1 12-9 

ODO E3 - Twist E1 5-6 

ALO E2 - ODO E4 9-9 

Weidevogels E2 - ODO E5 4-0 

ONDO (G) F3 - ODO F1 13-0 

 
 
 
 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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SCHEIDSRECHTERS & ZAALWACHTEN 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter 

woensdag 14 oktober 20:30 ODO 4 - Weidevogels 5 Erik Passchier 

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

13:30 ODO 4 - Twist 5 Jaap van Vliet 

zaterdag 24 oktober ODO 3 - KVS/Maritiem 5 Wim Poot 

 
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 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Eerste punten en laatste wedstrijden 
 
Via de livestream konden we zien dat ODO 1 afgelopen zaterdag de punten in Maasland heeft gehouden, 
proficiat. Maar zo zonder geluid en onder een dekentje vanaf de bank is het toch niet alles, dan toch liever 
in de kou en de regen langs de kant! ODO 2 verloor van een makkelijk spelend Excelsior. ODO 3 won na 
een ruststand van 7-7 hun wedstrijd met 8-13 (dus maar 1 doelpunt doorgelaten in de 2e helft, chapeau!). 
ODO 4 speelde woensdagavond al hun wedstrijd tegen Nikantes 2 (lees: 1,5), helaas verloren ze. ODO 5 
verloor afgelopen zaterdag heel verrassend hun wedstrijd, weet niet precies wat daar gebeurd is, maar 
komende zaterdag de laatste wedstrijd voor ODO 5 en dan eindigen ze gewoon als kampioen!! ODO A1 
speelde tegelijk met ODO 1 thuis en wonnen vrij eenvoudig (aan de stand te zien) van OVVO. ODO A2 
verloor de laatste wedstrijd van het veldseizoen van de kampioen van de poule; Thor (dat met 7 heren in  
het team speelt ). En A3 wist in de laatste wedstrijd helaas ook geen punten binnen te slepen. 
 
Voor ODO A2 en A3 zit de veldcompetitie er al weer op. Elders in deze Praatpaal zie je hoe de komende 
weken eruit gaan zien m.b.t. trainingen en (oefen)wedstrijden voor de zaal. (Noot redactie: er is deze week 
nog geen informatie binnengekomen om in de Praatpaal te vermelden) 
 
Komende week weer 2 doordeweekse wedstrijden, te weten A1 op dinsdag uit en 4 op woensdag thuis.  
En natuurlijk zaterdag weer een aantal wedstrijden. 
Succes allemaal!! 
Helen 
 

mailto:scheidsrechter@odomaasland.nl
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Wedstrijdprogramma dinsdag 13 oktober 

  
 ALO A1 - ODO A1 Aanvang 19:30  

Coach Frits van Manen Vertrek 18:00 

Heren Cas, Jelle, Sam B, Twan R Chauffeurs Liza, Britt, Jelle 

Dames Anouk, Brigit, Britt, Iris P, Liza Veld Bosjes van Pex  

Reserves Lex Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

Wedstrijdprogramma woensdag 14 oktober 

  
 ODO 4 - Weidevogels 5 Aanvang 20:30  

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko Aanwezig 20:00 

Dames Barbara H, Karin, Marlize, Pien Scheidsrechter Erik 

Reserves Eline  Veld Sportpark De Commandeur  

  

Wedstrijdprogramma zaterdag 17 oktober 

  
 GKV (H) 1 - ODO 1 Aanvang 15:30  

Coach Leon Vertrek 13:45 

Heren Jesse, Martijn V, Rick, Willem, Wouter G Chauffeurs Willem, Joyce G, Diana 

Dames Cynthia, Daphne , Diana, Joyce G, Kim B Veld Bezuidenhoutseweg Den Haag  

 Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-
Gravenhage 

  
 GKV (H) 2 - ODO 2 Aanvang 17:05  

Coach Patrick B Vertrek 15:25 

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

Chauffeurs Thom, Marieke H, Sam Z 

Dames Ilse A, Iris G, Isa , Jenny, Marieke H, Sam Z Veld Bezuidenhoutseweg Den Haag  

 Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-
Gravenhage 

  

  
 

 
 

 
 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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ODO 3 - Excelsior (D) 5 

 
Aanvang 

 
11:45  

Heren Jaap V, Jannes, Mark Z, Thijs R Aanwezig 10:45 

Dames Annet Z, Daniëlle, Gysa, Janny, Marije, Noor B Scheidsrechter Hans 

Reserves Pepijn Veld Sportpark De Commandeur  

Afwezig Tim P, Lennart L 

  
 ODO 4 - Twist 5 Aanvang 13:30  

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko Aanwezig 12:40 

Dames Barbara H, Marjanneke, Marlize, Pien Scheidsrechter Jaap V 

Reserves Anouk, Iris P Veld Sportpark De Commandeur  

  
 ODO 5 - GKV (H) 3 Aanvang 13:30  

Heren Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Aanwezig 12:30 

Dames Eline , Jaline, Maud R Veld Sportpark De Commandeur 

Reserves Britt, Liza, Sam B 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 1 - KZ Danaïden 1 (15-10) 

ODO 1 PAKT DE EERSTE PUNTEN DIT SEIZOEN!  
 
Beste lezer, Na vijf speelronden staat ODO 1 puntloos onderaan. In de wedstrijden tegen Weidevogels, 
DES (D) en KV Vitesse (Ba) was daar ook weinig tegen in te brengen. In die drie wedstrijden was de 
tegenstander simpelweg beter. Uit bij Luno had er een overwinning in gezeten en deze wedstrijd had 
eigenlijk wel over de streep getrokken moeten worden. Ook vorige week bij Dunas hetzelfde verhaal als 
bij Luno. Maar goed, cijfers liegen niet. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weer lekker een thuiswedstrijd op 
het programma. En de tegenstander KZ Danaiden is geen onmogelijke horde.  
 
De richtlijnen lieten helaas geen publiek. Daarnaast was het weer ook niet heel uitnodigend om een 
lekkere pot korfbal te spelen. Wel was er de primeur van een livestream met circa 80 kijkers thuis. In de 
voorwedstrijd was het ODO 2 dat helaas vrij ruim het schip in ging tegen Excelsior 4. De eerste helft was 
tekenend voor een kletsnatte veldwedstrijd: ouderwets bikkelen voor iedere bal, veel afstandsschoten te 
kort en weinig doelpunten. Een kleine voorsprong voor KZ Danaiden van 1-3 werd direct gecounterd naar 
3-3. Waar de rust bereikt leek te worden in 4-4, vielen er plots 3 snelle doelpunten. Gelukkig twee in het 
voordeel van ODO wat een 6-5 voorsprong gaf. Toch wel lekker om met een klein mentaal voordeeltje de 
rust in te gaan.  
 

http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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De tweede helft was ODO beter. Verdedigend werd er goed druk gegeven op de schoten van KZ 
Danaiden. En daarnaast - erg belangrijk in deze omstandigheden - niet te veel onnodige vrije ballen en 
strafworpen weg gegeven. In de aanval werd 'verstandig' en 'zakelijk' gespeeld. De rebound was goed op 
orde en dit gaf voldoende gelegenheid om te herhalen.  
 
Ondanks de regen vielen er een aantal afstandsschoten binnen. Hiermee liepen we weg in de score. Door 
ook het laatste stukje goed, clean en degelijk te blijven verdedigen, heeft KZ Danaiden geen gelegenheid 
gekregen om aanspraak te maken op een punt of punten. Al met al een goede tweede helft en resulterend 
in een terechte overwinning: 15-10. En ja... als die eerste overwinning binnen is, smaakt dat naar meer. In 
principe staat GKV (H) uit op het programma a.s. zaterdag 17 oktober. De grote vraag is alleen of Rutte 
het verantwoord vindt... De toekomst zal het uitwijzen. Deze overwinning pakt niemand ons meer af. 
Uiteraard ook het (thuis!)publiek bedankt! Met vriendelijke groet, Bart de Vos 
 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
 
Zo zijn we dan aan het einde van de veldcompetitie gekomen, wat gaat dat snel. Als eerste wil ik jullie 
allemaal bedanken voor jullie inzet deze periode, veel van jullie hebben op zaterdag ingevallen. Vaak 
werd dit nog op het laatste nippertje geregeld door afmeldingen i.v.m. corona. Maar doordat iedereen zijn 
steentje bijdroeg konden de metste wedstrijden allemaal op zaterdag gespeeld worden.  
 
Gisteren zijn er twee teams kampioen geworden C1 en C3. Voor C1 was het een ware 
kampioenswedstrijd en moest er gewonnen worden om zeker te zijn van de eerste plek. Jullie hebben het 
spannend gemaakt en met 1 doelpunt verschil gewonnen. Proficiat knap uitgespeeld,  de medailles en 
bloemen konden worden uitgereikt. C3 was op papier al kampioen en de tegenstander Ondo kon bij winst 
zorgen dat jullie samen kampioen werden. Het was een spannende wedstrijd, waar dit maal Ondo won 
met 1 doelpunt verschil. Dit mocht de pret niet drukken, snel naar Maasland terug waar jullie een 
verrassing wachtte bij de ouders van Ilse. Medailles, bloemen en………..pannenkoeken. 
 
De overige teams hebben helaas verloren. We trainen voorlopig nog even buiten verder.  
Hoe het gaat lopen richting de zaalcompetitie is voor de TC ook nog even afwachten, we zijn natuurlijk 
druk bezig met de voorbereidingen, dus houd de site in de gaten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margreet Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG 

ONDO (G) C6 - ODO C3 

KAMPIOEN 🥳 🥳 🥳 
 
Jee we zijn KAMPIOEN geworden. En niet voor niets. We speelde de eerste helft heel goed alleen 
jammer dat Lynn door haar enkel ging en dat we in één vak met z'n drieën verder moesten . We stonden 
de eerste helft 3-1 voor en terecht ook . De tweede helft was moeilijker dan de eerste, we waren gehaast 
en we gooiden de bal soms in de tegenstanders handen. Het scoren ging moeilijker ......we hebben er uit 
eindelijk nog één gescoord. Maar jammer genoeg hadden we 4-5 verloren . Toen de wedstrijd afgelopen 
was gingen we een foto van Ondo en Odo bij elkaar maken. Want we waren ten slotte allebei kampioen 
geworden. Na de wedstrijd kregen we een verassing . We gingen met z'n allen pannenkoeken eten bij Ilse 
thuis. Ze hadden heel erg hun best gedaan om het gezellig te maken Margreet was gekomen om bloem te 
geven en ons een medaille uit te reiken. Céline had zelfs Tony chocolony gegeven met onze foto erop. 
Jammer genoeg was dit de laatste buiten wedstrijd van dit seizoen.... 
 
Groetjes van Ciara 
 

 

http://www.ey.com/NL/NL
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https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8 
 
 
Over een week is het zover, de herfstvakantie! Vergeet je niet in te schrijven om een leuke middag te 
beleven op vrijdag! 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Femke Kroes (0627840335), Isa Vreugdenhil (0626215000) of Ilse 
Alsemgeest (0627368174) of u kunt mailen naar ac@odomaasland.nl  
 
Wij hebben er alvast zin in, jullie ook? 
 
Groetjes, 
De AC 
 
 

https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8
http://www.ejvandermeer.nl/
http://www.bohtlingk.nl/
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PUPILLEN E &  F 
 
Hallo allemaal, 
 
Voor de E en de F zijn we aan het einde gekomen van de veldcompetitie. Ondanks dat er geen 
kampioenschappen te vieren zijn, kunnen de teams met trots terugkijken. Ze hebben goed hun best 
gedaan en heel veel geleerd. Je ziet dat de teams echt een groei doormaken, dat belooft nog wat voor het 
zaalseizoen!  
 
Komende week kunnen jullie lekker door met trainen. En vergeet je vooral niet in te schrijven voor de 
pupillenmiddag op vrijdag 23 oktober. 
 
Hartelijke groet,  
Karen Bijloo 
06-13838283 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO E2 - VEO E1 (12 - 9) 

He, mensen. Welkom bij ODO E2 tegen VEO (PLEO) E1. 
Sophie mocht de bal uitnemen.  Al snel ging de bal naar 
VEO. we onderscheppen de bal  en gooiden de bal naar 
Thijmen en maakte een afstand schot er in 1-0 voor ODO 
E2. VEO (PLEO) nam de bal uit en scoorde de bal. 1-1 
wij namen uit en scoorde Ilse de bal er in 2-1 voor ODO 
doorloop aangegeven door Thijmen. toen nam VEO 
(PLEO) de bal uit en scoorde 2-2. En daarna scoorde 
Thijmen 3-2 VEO (PLEO) nam de bal uit  en ODO  
onderschepte de bal en scoorde 4-2 dat doelpunt was 
van Thijmen.  En in de tussen tijd hebben we flink 
geknokt. De eind stand was 12-9 voor ODO. Thijmen had 
er 5 gescoord en Ilse 3 Sophie ook drie Feliene 1 Tjerk 
hat heel goed aangegeven en Suyker en Anouk hebben goed gecoacht 
GEWONNEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vanaf de verre zijlijn werden we door Remco op de hoogte 
gehouden.   Groeten  Thijmen en Ilse.  
 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ALO E2 - ODO E4 (9 - 9) 

Lieve kindertjes van de E4, Vandaag mocht ik nog een keer 
als hulpsint...eeehh...hulpcoach met jullie mee! Voor jullie 
enige en echte coach Rob was het nog een stapje te ver en 
te lang om deze wedstrijd te coachen. Gelukkig hoorde ik 
een van de dames in de auto zeggen dat ze het toch wel 
jammer vond dat Rob er niet bij was vandaag, dus dat is een 
goed teken. Hopelijk ben je snel weer van de partij! Maar 
goed, aan de E4 dus de schone taak om 1 of 2 puntjes af te 
troggelen van de ongeslagen kampioen ALO E2 uit Den 
Haag. Ik hoorde van tevoren al een beetje zenuwachtige 
opmerkingen over De Tweeling van ALO, omdat in de vorige 
wedstrijd wel duidelijk werd dat het hele spel bij hun om die 
twee jongetjes draaide. Maar goed, niets is onmogelijk. En 
jullie kracht ligt erin dat jullie echt als één team spelen, dus 
met alle vier! We hadden dus van tevoren besproken dat we 
vooral van onze eigen sterkte uit zouden gaan, want dat is 
het beste dat je kunt doen. Natuurlijk hadden we ook een 
klein beetje besproken hoe we ALO verdedigend aan 
zouden pakken. Fleur had in de auto gemeld dat zij 1 van de 
2 jongens wel wilde verdedigen. Kijk, that's the spirit, daar 
houdt de hulpcoach wel van. We waren mooi op tijd bij ALO 
en hadden dus lang de tijd om warm te lopen, te gooien en 
te springen. Dat hebben we bijna tot vervelends toe gedaan, 
want er was helaas geen paal om in te schieten.  
Gelukkig had dat best wel zin, want in de wedstrijd werden goede ballen gegooid en zag ik af en toe 
iemand naar de bal toe springen! Toen de wedstrijd voor ons afgelopen was, konden we snel nog even 
een paar keer schieten, strafworpen en een doorloopje nemen en toen moesten we aan de bak. Met 
hesjes en shirts in alle kleuren (handig voor de scheidsrechter) begonnen we aan de wedstrijd. Binnen no 
time denderde het geweld van ALO over ons heen en stonden we 4-0 achter. Niet omdat wij geen kansen 
kregen, maar die wilden er helaas niet in, omdat we de rust niet namen voor onze schoten en ook een 
beetje pech hadden. Na de eerste 10 minuten konden we even op adem komen en hoorde ik iemand 
zeggen: "Zie je nou, we kunnen nooit van ALO winnen". Dat hebben we snel uit ons hoofd gepraat en 
gingen snel verder met de wedstijd. En wat gebeurde?? Wij vochten ons helemaal terug in de wedstijd en 
kwamen zelfs 5-6 voor! Vanaf toen was het een bloedstollende, gelijk opgaande wedstrijd waarbij we 
telkens 1 doelpunt voorkwamen, maar ook telkens weer gelijk (6-6 en 7-7 en 8-8). Gelukkig hield de vader 
van Mees goed de score bij, want wij wisten het soms niet meer. De tweede helft kregen we ook nog wat 
regenbuitjes op ons dak, maar na doelpunten van Noëlle Sophie, Anne, Mees en Fleurde scoorde Daantje 
de 8-9 dus stonden we weer voor. Helaas kon ALO nog 9-9 scoren en naderede het einde. Thuis vond 
Rob dat het wel tijd was, maar de scheidsrechter had nog een minuutje op zijn horloge. Nog even heel 
geconcentreerd verdedigen om niet nog een doelpunt door te laten, maar dat gebeurde gelukkig niet. Als 
tijgers hebben jullie verdedigd.  

http://www.kpmaasland.nl/
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Pfff, opluchting, we hebben een puntje gewonnen en dat vond niet iedereen van ALO even leuk, maar wij 
wel. Verdiend gelijkspel voor beide ploegen! Daarmee zijn jullie heel netjes als tweede geëindigd in de 
poule nog voor Die Haghe en Maassluis, Noëlle Sophie, Mees, Fleur, Daantje en Anne, deze hulp coach 
vond het erg leuk om jullie 2 wedstrijdjes te coachen en ik ben super trots op jullie. Nog een paar keer 
buiten trainen en daarna (hopelijk) op naar de zaalcompetitie. Groetjes, Barbara 

 

Weidevogels E2 - ODO E5 (4 - 0) 

De laatste loodjes op het veld! Wat een tijd op de zaterdagochtend 10 voor 8 verzamelen om naar 
Bleiswijk af te reizen. Het was de vraag wat de dames vandaag tegen de Weidevogels konden bereiken? 
De thuiswedstrijd werd namelijk met 2-15 verloren. Vol goede moet begonnen de dames aan de warming-
up om zich daarna volledig op de wormenjacht te focussen. Helaas lagen er vele exemplaren op het 
kunstgras die door verschillende dames naar een centrale plaats geholpen werden. Gelukkig hadden de 
tegenstanders ook de focus op de wormenjacht. De start van de wedstrijd, direct waren de dames goed 
wakker en ze maakten het de Weidevogels weer goed lastig. Doordat de dames een goede ontwikkeling 
hebben doorgemaakt de laatste weken leek het erop dat ze vandaag niet onder deden voor hun 
tegenstanders. Het gooien ging weer erg goed vandaag en zag er nog beter uit dan op de training, het lijkt 
erop dat jullie dit nu echt goed onder de knie hebben. De bal weer naar de eigen paal brengen bijna langs 
de zijlijn zodat echt het hele veld werd gebruikt. Verdedigen gaat ook een stuk beter jullie snappen beter 
hoe en waar jullie moeten staan waardoor de tegenstander vandaag dus niet tot grote cijfers kon komen. 
Helaas missen jullie nog een klein puzzelstukje in het spel en dat is overgaan naar de aanval en tot 
scoren komen. Wel een paar kansen gehad maar het mocht vandaag niet zo zijn dat ze door de mand 
vielen. Nog beter kijken en meer snelheid in het spelen van de bal zal er toe leiden dat dit vanzelf goed 
gaat komen. Nog even buiten de laatste trainingen en dan hopelijk de zaal in om daar weer lekker verder 
te spelen. Laten we hopen dat we na dinsdag mogen blijven spelen en dat we door mogen gaan met deze 
kanjers van meiden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.holsterbeveiliging.nl/
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https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8 
 
 
Over een week is het zover, de herfstvakantie! Vergeet je niet in te schrijven om een leuke middag te 
beleven op vrijdag! 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Femke Kroes (0627840335), Isa Vreugdenhil (0626215000) of Ilse 
Alsemgeest (0627368174) of u kunt mailen naar ac@odomaasland.nl  
 
Wij hebben er alvast zin in, jullie ook? 
Groetjes, 
De AC 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/BBRTG4kQqediR7dg8
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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KANGOEROEKLUP 
 
Hallo allemaal, 
 
Aanstaande zaterdag de laatste training voor de vakantie van 9.30 tot 10.15 uur.  
Op zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober is er geen training.  
 
Alvast heel veel plezier. 
 
Hartelijke groet 
Karen Bijloo 
06-13838283 
pupillen@odomaasland.nl 

 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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http://www.bvb-substrates.nl/

