 www.hetkompasonline.nl

Goudswaardse
Boys houdt één
helft stand
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Eenvoudige winst Piershil

KORT NIEUWS

GOUDSWAARD - Afgelopen za-

Strijen kansloos
tegen Spirit

terdag kreeg Goudswaardse
Boys de ongenaakbare lijstaanvoerder van de zaterdag
vierde klasse E op bezoek.
De Rotterdammers namen
pas in de tweede helft afstand van de thuisclub. Zoals verwacht werden vanaf
het begin de duimschroeven bij de Goudswaarders
aangedraaid. De defensie
van de thuisploeg bleef de
eerste helft knap overeind,
al moest halverwege wel
de paal hulp bieden bij een
inzet van Jos Buitenhuis. In
de tweede helft veranderde
er weinig aan het spelbeeld. Evenals in de eerste
helft bestonden de enige
Goudswaardse wapenfeiten
uit uitstekende voorzetten
vanaf de linkerflank van Patrick van Duijl, maar er was
niemand om de bal binnen
te werken. Na tien minuten
kwamen de Rotterdammers
aan de leiding via invaller
Berry Pasztjerik: 0-1. Tien
minuten later kwam de
tweede Rotterdamse treffer
van de voet van dezelfde
speler, waar wel een buitenspelsituatie aan vooraf ging.
In de slotfase werd Goudswaardse Boys-doelman Bryan Huijzers nog tweemaal
gepasseerd door Melvin
Post en René Beute, zodat
de nederlaag aardig binnen
de perken bleef: 0-4. Goudswaardse Boys staat op de
twaalfde plaats met dertien
punten. Zaterdag is GOZ de
tegenstander.

STRIJEN - Strijen werd
zaterdag op eigen veld
volledig afgebluft door
een voor iedere meter
strijdend Spirit. Aan het
begin van de wedstrijd
werd nog gefilosofeerd
over een mogelijke tweede
periodetitel, maar door de
0-4 overwinning kwam
die prijs definitief in het
bezit van de opponent uit
Ouderkerk aan den IJssel.
In de dertiende minuut
mocht Mark van Dam vrij
richting doelman Sem
Kerkhof oprukken en door
niet zelfzuchtig de bal
breed te leggen op Timme
van ’t Hof, mocht hij de
0-1 aantekenen. Het aanvalswerk kwam van Aron
Peres Maria, die een vrije
schietkans via keeper Bas
Haasnoot over het doel zag
verdwijnen. Vlak voor rust
mocht Van Dam vanaf
twintig meter op zijn
gemak aanleggen voor een
schot dat keeper Kerkhof
verraste (0-2) en werd het
een minuut later nog erger
voor de Strijenaren toen
Julien Rook de bal op een
presenteerblaadje kreeg
aangeboden (0-3). Met
twee wissels trachtte trainer Bill Tukker de bakens
nog te verzetten, maar het
laatste woord was aan
Spirit. Na een uur spelen
mocht verdediger Jelmer
Nomen na een hoekschop met een omhaal de
eindstand op 0-4 bepalen.

Trainer Ralph Kalkman was tevreden na de wedstrijd van afgelopen zaterdag, waarbij Piershil drie
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punten pakte.

Piershil heeft de
inhaalwedstrijd
afgelopen zaterdag
tegen De Jonge Spartaan
eenvoudig gewonnen.
Het werd 3-0 voor de
ploeg van trainer Ralph
Kalkman.
PIERSHIL – Op het lastig te
bespelen veld en onder een
straffe wind werden de gewenste drie punten al in de
eerste helft veilig gesteld.
De thuisploeg, spelend met
rouwbanden vanwege het
overlijden van Jan van Koten
(oud-lid en gelegenheidsfotograaf van Piershil), liep

voor rust slaapwandelend
uit naar 3-0. Kevin Koesveld
opende na geklungel in de
defensie bij de gasten in de
twintigste minuut de score.
Hij droeg zijn treffer op aan
de veel te vroeg overleden
‘ome Jan’.
De jonkies van De Jonge
Spartaan probeerden terug te
komen in de wedstrijd, maar
de defensie van de thuisclub
gaf geen krimp. Op slag van
rust wist Piershil nog twee
keer het net te vinden. Eerst
profiteerde topscorer Alex
van Dijk van een fout bij de
bezoekers (2-0) en good-old
Pieter Batenburg maakte er
op sluwe wijze 3-0 van.
In de tweede helft vonden

beide ploegen het wel goed.
Piershil kon geen potten
meer breken en De Jonge
Spartaan was geen moment
bij machte om het duel nog
enige kleur te geven.
In de strijd om de tweede
periodetitel bleek de 3-0
zege een waardevolle te
zijn voor voetbalvereniging
Piershil. De ploeg heeft tegen FC Binnenmaas genoeg
aan een gelijkspel om de periode te pakken. Kalkman
was tevreden naar afloop:
“Je kunt zien dat we heel
veel wedstrijdritme missen.
Dan moet je gewoon dik tevreden zijn met drie punten
op een lastig te bespelen
voetbalveld.”

Een complete off-day
voor Strijen, dat uit een
ander vaatje moet tappen
in de volgende wedstrijd
tegen Leonidas punten te
pakken. Anders gaat het
seizoen als een nachtkaars
uit voor de Strijenaren. Leonidas heeft net als Strijen
23 punten uit zeventien
wedstrijden. Strijen staat
op de zevende plaats van
de tweede klasse D. Brielle
blijft lijstaanvoerder in
de afdeling. Na twee
nederlagen op rij boekte
de ploeg van trainer Steef
Buijs afgelopen weekend
een overwinning. Uit bij
hekkensluiter Rozenburg
werd maar nipt met 0-1 gewonnen door de koploper.
Brielle heeft een voorsprong van negen punten
op Spirit.

Nieuwe trainer
Korbatjo
OUD-BEIJERLAND - Met
ingang van het nieuwe
seizoen heeft Korbatjo een
nieuwe trainer. Het bestuur van de Oud-Beijerlandse korfbalvereniging
heeft de 32 jarige Tony
van der Linden vastgelegd. Van der Linden kent
Korbatjo goed en was in
het verleden trainer van
het tweede team van de
Beijerlandse club. Sinds
die tijd is de geboren en
getogen Rotterdammer
Korbatjo blijven volgen en
heeft ervaring opgedaan
bij OZC uit Rotterdam en
Olympia Spijkenisse.

