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Volleybaldames BeneVia boeken
knappe zege tegen Spivo
’s-Gravendeel

De volleybaldames van HWVV
BeneVia hebben afgelopen zaterdag een knappe overwinning geboekt. De ploeg uit ’sGravendeel won met 3-2 van
Spivo. De Spijkenissers stonden
voor aanvang van het duel met
BeneVia op de derde plaats in
de afdeling. Spivo begon ook
sterk aan de wedstrijd en met
een goede servicedruk werd de
eerste set in de wacht gesleept
met 16-25. De dames van BeneVia lieten de hoofden echter
niet hangen na die domper en
konden in de tweede set goed

bijblijven tot 20-20. Daarna
gaf Spivo alsnog even gas en
werd ook die set gewonnen met
20-25. Met Kitty van Dongen
in het veld pakte BeneVia vervolgens de draad weer op. Alle
prikballen die in de eerste set
punten opleverden voor de formatie uit Spijkenisse, werden nu
door de speelsters van BeneVia
voor de grond weggehaald.
Ook de service begon te lopen
met goede series van Jacqueline Hoek, Willeke Kruythof
en Annemarie Otte als gevolg.
De derde set had Spivo niets te
vertellen en BeneVia zegevierde

Competitie hervat

ruim met 25-17. Het geloof in
een goede afloop was weer helemaal terug en Spivo begon
juist te vrezen. Mede door
goede blokkeringen van Jannet de Koning en opnieuw een
sterke serie services werd ook de
vierde set binnen gehaald voor
BeneVia met 25-21. Daarna
was er geen houden meer aan
voor Spivo, dat toch hoog op de
ranglijst staat. BeneVia gooide
er nog een schepje bovenop en
coach Hans Waalwijk zag dat de
zege niet meer in gevaar kwam.
De vijfde set werd liefst met 155 gewonnen.

SHO tweede op oefentoernooi in Portugal
Oud-Beijerland

SHO is tijdens een trainingskamp in Portugal als tweede
geëindigd in de Algarve
Cup. De ploeg van trainer
Jeroen Rijsdijk won van Rozenburg, maar speelde gelijk
tegen WV-HEDW. De Amsterdammers wonnen eveneens van Rozenburg, maar
scoorden een keer meer dan
SHO. De Oud-Beijerlanders
waren met 2-1 te sterk voor
de tweedeklasser door een
late treffer van Steven van
Vliet. WV-HEDW zegevierden met 3-1. Het onderlinge
duel tussen de Amsterdamse
formatie en SHO was daardoor beslissend. SHO moest
winnen om de Algarve Cup

mee naar huis te mogen nemen,
maar bleef steken op een 1-1 gelijkspel. Geert Bakker opende
score in de eerste helft, maar
WV-HEDW kwam na rust
langszij: 1-1. Zaterdag hervat
SHO de competitie met een
thuiswedstrijd tegen GHC. Die
ploeg staat op de vierde plaats
in de eerste klasse B met 24
punten uit twaalf duels. SHO
is de huidige nummer acht van
de ranglijst met 14 punten uit
twaalf wedstrijden. Het duel op
sportpark De Kikkershoek begint om 14.30 uur.

Verhoeven blijft hoofdtrainer
Oud-Beijerland

Richard Verhoeven zal ook komend seizoen als hoofdtrainer

de scepter zwaaien bij Zestienhoven. De Oud-Beijerlander gaat zijn tweede seizoen in bij de Rotterdamse
club. De prima acterende
koploper van de zaterdag
vierde klasse B hoopt dat dit
seizoen promotie kan worden bewerkstelligd naar de
derde klasse.
Ook assistent-trainer Dirk
Bergman tekende voor één
seizoen bij.
Voormalig OSV Oud-Beijerland-trainer Hans de Rover
blijft nog een jaar langer bij
fusieclub Pernis. De oefenmeester is bij de tweedeklasser bezig aan zijn eerste seizoen. Met Pernis vecht De
Rover tegen degradatie.

De winterstop is voorbij en de voetballers van Strijen maken zich op voor een uitwedstrijd
in Pernis, op zaterdag 12 januari.
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De voetballers van Strijen
hervatten de competitie
zaterdag met een uitwedstrijd bij Pernis. De
ploeg van trainer Geert
Meijer bezet momenteel de vierde plaats in
de tweede klasse D.

u Cris Rolandus
U Strijen
Koploper Zuidland staat
ver weg van de rest, maar
het verschil met de huidige
nummers twee en drie, promovendus Brielle en Rozenburg, is niet groot. Strijen

heeft 21 punten uit twaalf wedstrijden, de concurrenten daarboven staan op respectievelijk
24 en 23 punten. Alleen Zuidland was in de eerste seizoenshelft ongenaakbaar. De formatie
van trainer Tom Larssen won
liefst tien van de twaalf wedstrijden. Twee keer speelde de
lijstaanvoerder gelijk. Daardoor
heeft Zuidland, dat zaterdag
thuis tegen promovendus Oude
Maas speelt, al 32 punten vergaard. De komende opponent
van Strijen, fusieclub Pernis,
staat voorlaatste in de tweede
klasse. De degradatiekandidaat
weet alleen Hellevoetsluis onder
zich in de rangschikking. De

Fouad Fertoute wint Sunteam
nieuwjaarsloop
Ruim 300 lopers waren afgelopen zaterdag naar Oud-Beijerland gekomen om deel te
nemen aan de twaalfde editie
van de Sunteam Nieuwjaarsloop. Sommige lopers maken
gebruik van het familiebezoek
in het begin van het nieuwe
jaar in de Hoeksche Waard,
om vooraf aan de nieuwjaarsborrel met de familie, even
een wedstrijd te lopen.

u Cris Rolandus
U Oud-Beijerland
Zo deden er atleten mee uit
Hoorn, Spakenburg, Nieuw
Vossenmeer en Lopik. Geen
plaatsen in het Rijnmondgebied, dus aardig wat kilometers
voor een loopje. Het weer was
perfect. Weinig wind, met een
goede temperatuur en door de
lichte regen een verhoging van
het zuurstofgehalte in de lucht.

Extra kilo’s
De meeste lopers (182) kwamen toch weer uit de Hoeksche
Waard en proberen de extra kilo’s er af te trainen.
Voor 23 mensen van atletiekvereniging Spirit was het wel
een bijzondere dag. In oktober
zijn ze begonnen met een groep
starters. Zij hadden bij de start
van de starterscursus moeite
met twee minuten dribbelen en
nu liepen ze hun eerste 5 kilometer.
Helemaal blij en aangemoedigd
door hun familie kwamen ze

trots over de finish in Oud-Beijerland. Nu door naar 14 april
om daar de 10 kilometer lange
Rijnmondloop te gaan volbrengen. Dat is extra leuk finishen
met die duizenden mensen op
de Coolsingel. met de finish
tussen die duizenden mensen
op de Coolsingel.

Winnaars
De wedstrijd over 10 kilometer
werd gewonnen door Fouad
Fertoute van de organiserende
vereniging.
Drie en halve minuut voor de
nummer twee kwam hij over de
streep in een tijd van 33.36. Bij

Korbatjo
halverwege op
derde plaats
Oud-Beijerland

In de laatste weken van 2012
won Korbatjo van koploper
KCR en werd gelijk gespeeld
tegen het ook bovenaan
meedraaiende Merwede.
Maassluis, nummer twee,
bereidde zich zodoende voor
op een topper tegen concurrent Korbatjo.
De Oud-Beijerlanders, die
het in de afgelopen jaren altijd moeilijk hebben gehad
in wedstrijden tegen Maassluis, gaven echter geheel
niet thuis. De eindstand was
23-15. Korbatjo staat halverwege de zaalcompetitie op
een met Merwede gedeelde
derde plaats in klasse 2I.

DVO kansloos
tegen Krimpen

‘Aangemoedigd
door hun familie
kwamen ze
over de finish’
de vrouwen ging de winst naar
Renate Haring uit Numansdorp. Zij kwam in een tijd van
37.08 over de finish.
De andere lopers uit de Hoeksche Waard die in de prijzen liepen of hun persoonlijke record
verbeterden waren: Marcel de
Vetten (tweede bij de H40 in
39.41), Jan van Gent (derde bij
de H50 in 39.42), Tanja de Jong
(tweede bij de V40 in 43.38),
Brenda Veldhoen (derde bij de
V40 in 47.59). Bij de vrouwen
50+ was het een Spirit aangelegenheid.
Marja Sundermeijer eindigde
op de eerste plaats in een tijd

hekkensluiter heeft pas zes schamele punten. Ook NSVV hervat
zaterdag de competitie weer. De
Numansdorpers hebben het net
als Pernis moeilijk dit seizoen.
NSVV staat twaalfde met twaalf
punten, twee meer dan Pernis.
Komend weekend wacht de
ploeg van trainer Leo de Geus
een zware uitwedstrijd bij het
ambitieuze Brielle. NSVV won
dit seizoen vier duels, acht keer
moest de club een nederlaag incasseren. CWO (4-3), Lombardijen (5-2) en Pernis (3-0) werden aan de kant gezet op eigen
veld. Buitenshuis pakte NSVV
alleen winst bij Strijen, destijds
1-3 voor de bezoekers.

Oud-Beijerland

De ruim 300 lopers die afgelopen zaterdag meededen aan de Sunteam Nieuwjaarsloop in OudBeijerland, hadden met weinig wind en een goede temparatuur het weer mee. FOTO: PR SPIRIT
van 47.00, Anja de Snoo werd
tweede in 49.08 en Nelleke van
Dijk behaalde met haar derde
plaats (51.59) ook het podium.
Ronald van de Geer verbeterde
zijn PR en bracht het op 41.26,
Arnout Bosch verbeterde het tot
44.08 en Gwen Verhoeven naar
52.37.
Bij de mannen op de 5 kilometer
eindigde Stephan van Eekman
op een derde plaats met een tijd
van 19.04. Anoeska Schreijer
werd bij de vrouwen derde met
een tijd van 23.10.

Eerste trainingsloop voor marathon van Rotterdam
De eerste trainingsloop voor van Rotterdam onder begede marathon van Rotterdam leiding van gediplomeerde
start zondag 13 januari om trainers van AV Spirit, heeft
10.00 uur. Die trainings- deze vereniging een speciaal
loop wordt gehouden bij arrangement. Voor meer
atletiekvereniging Spirit in informatie, kijk op de webOud-Beijerland en gaat over site www.avspirit.nl, mail
een lengte van 20 kilometer. naar pr@avspirit.nl of bel
Voor de mensen die willen met Leo Groeneweg: 0186trainen voor de marathon 615091 of 06-29537865.

Het eerste herenteam van
volleybalvereniging DVO
heeft zaterdag een kansloze
0-4 nederlaag geleden tegen
Krimpen 2.
In sporthal De Boog kwam
de formatie van trainer/
coach Mark Schregardus
slecht voor de dag. “We
maakten veel fouten in de
service en passing en speelden verkrampt, waardoor
wij geen druk zetten,” blikt
hij terug.
DVO bekleedt voorlopig de
voorlaatste plaats met negen
punten uit elf duels. Krimpen 2 trok met 25-8, 25-13,
25-11 en 25-9 aan het langste eind.
Hiermee stapte het team
voor de negende keer puntloos van het veld af.

