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Gedreven
NBSVV wint
Nieuw-Beijerland

Een gedreven NBSVV heeft
in een thuiswedstrijd Jonge
Spartaan met 2-1 verslagen.
De wedstrijd begon met
een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden
oud-trainer Ab Fafié. De
in Nieuw-Beijerland woonachtige Fafié begon zijn
trainerscarrière bij NBSVV.
Het met rouwbanden spelende NBSVV werd vanaf
de aftrap door Jonge Spartaan onder druk gezet. Dat
resulteerde in de twaalfde
minuut in de 0-1 van Martin Verweij. De achterstand
maakte nog meer energie los
bij de spelers van NBSVV.
Gedreven ging de ploeg op
zoek naar de gelijkmaker.
Op slag van rust volgde
de beloning. Sidiq Walizada kopte een hoekschop
van Danny Pelizzon achter
doelman Rick Postema: 1-1.
De tweede helft liet een nog
strijdlustiger NBSVV zien.
Enthousiast vanaf de zijlijn
gecoacht door trainer Wim
Tijl straalde het uit niet tevreden te zijn met één punt.
Na wat kleine speldenprikken (omhaal Danny Pelizzon
en een schot van Jeroen van
der Horst) kwam NBSVV
een kleine twintig minuten
voor tijd op de verdiende
2-1 voorsprong. Een pass
van Van der Horst kwam bij
Pelizzon, die met een fraaie
uithaal keeper Postema
kansloos liet. Probleemloos
speelde NBSVV de laatste
fase van de wedstrijd uit.
Zaterdag speelt NBSVV een
uitwedstrijd in Hellevoetsluis
bij FC Vlotbrug.
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Piershil wint derby

Piershil was ‘op stoom’ tegen Zinkwegse Boys, de club won met 4-1 dankzij een hattrick van
Edwin Bestebreur.
FOTO;JOHN DE PATER

De streekderby tussen
herfstkampioen Piershil en
Zinkwegse Boys is geëindigd
in een 4-1 overwinning voor
de thuisclub. Grote man
bij rood-wit was wederom
Edwin Bestebreur, die met
een hattrick weer eens
van zich deed spreken.
De wedstrijd was amper begonnen toen de vlijmscherpe
Nieuw-Beijerlander uit een inworp van Danny Verveer de bal
op de pantoffel kreeg: 1-0. In de
vijfde minuut was het weer raak
toen Bestebreur op het middenveld de bal naar Patrick Korpel

kopte en meteen zelf weer de
diepte werd in gestuurd. Alleen voor doelman Van Ruiven
maakte hij 2-0.
De flitsende start bleek niet
het begin van iets moois, maar
eerder een einde aan alle spanning, voor zover die aanwezig
was. Nadat Edwin Bestebreur
uit een fraaie solo net naast
punterde was het beste er bij
Piershil er wel af in de eerste
helft en slaagden de bezoekers
er in zich terug in de wedstrijd
te knokken. Gescoord werd er
ondanks diverse kansen niet
meer voor rust. In de tweede
helft viel er aanvankelijk weinig meer te genieten voor het
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publiek. Het was dan ook goed
voor de wedstrijd dat Zinkwegse Boys het bleef proberen
en na 55 minuten spel leverde
dat succes op. Na een steekpass
van Bas Verzendaal kon Ronald
van Ruiven alleen op doelman
Kukler af gaan: 2-1. Het bleef
overigens alleen bij dreiging,
want concreet konden de gasten
geen wapenfeiten meer laten noteren en een claim leggen op het
gewenste ‘stuntje’. Zinkwegse
Boys kwam zelfs me tien man te
staan toen Ferry van den Dool
zijn tweede gele kaart kreeg. In
de slotfase maakte Bestebreur
3-1 en was het slotakkoord voor
Kevin Koesveld: 4-1.
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Goudswaardse
Boys onderuit
Goudswaard

Afgelopen zaterdag lukte
het Goudswaardse Boys onder gure weersomstandigheden niet om de wedstrijd
in Dirksland tegen DVV ’09
winnend af te sluiten: 2-0.
Gesterkt door de straffe
rugwind werd de formatie
van trainer Leen Verhagen
door de gastheren op de eigen helft teruggedrongen.
Aangezien de Goudswaardse
voorhoede geen potten kon
breken en doelman Abram
Huijzers zijn doel schoon
hield stond het halverwege
nog steeds 0-0.
In de tweede helft hadden
de Boys het windvoordeel,
maar veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Aan
de andere kant moest de
Goudswaardse defensie alert
blijven om de geblokte aanvallers van DVV ‘09 uit te
schakelen. Na een uur lukte
dat even niet en scoorde Johnny Breur 1-0.
De bezoekers probeerden
nog van alles om de gelijkmaker te forceren. Tim
Blaak stuitte na een één
tegen één situatie op DVVdoelman John Smit en in de
slotfase verdween een kopbal
a la Bep Bakhuijs van Patrick
van Duijl naast het Dirkslandse doel. De scheidsrechter met gebruiksaanwijzing had er zin in want ver in
blessuretijd, toen de lampen
al ontstoken waren, maakte
Marco van Nimwegen er na
een uitval 2-0 van.
Komende zaterdag speelt
Goudswaardse Boys op eigen veld tegen SC Zuiderpark. De Rotterdamse for-
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matie staat op de tiende plaats
in de vierde klasse F, één plek
boven het elftal van trainer Verhagen.
Goudswaardse Boys heeft elf
punten uit twaalf wedstrijden,
Zuiderpark staat op dertien
punten uit elf duels. Goudswaardse Boys weet alleen Herkingen ’55, DRL en OFB onder
zich in de stand.

Korfballers
Korbatjo niet
goed genoeg
Oud-Beijerland

Na drie relatief eenvoudige
wedstrijden moest Korbatjo
zaterdag in De Lier aantreden
tegen Valto. De teams bleken
gelijkwaardig, maar Korbatjo
was met name in de startfase
van de wedstrijd niet scherp
in het afronden van de kansen
en deed zodoende onder voor
Valto. Geen van de Oud-Beijerlanders scoorde meer dan twee
doelpunten. Rikkert Huisman
en invaller Mark den Breejen
scoorden tweemaal, zes overige
spelers één maal. De eindstand
was 13-10 (ruststand 7-4).
De wedstrijd stond in het teken
van verbazing over beslissingen
door de scheidsrechter. Beide
teams en ook het publiek begrepen niets van zijn optreden.
Het ging ten koste van het spel
en het spelplezier, ook van winnaar Valto.
Op zaterdag 8 december speelt
Korbatjo om 19.50 uur thuis
tegen KCR uit Ridderkerk. Het
team van Willem Booij moet
dan zeker meer tot scoren komen, want KCR is op dit moment koploper met gemiddeld
bijna 25 doelpunten per wedstrijd.
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afgeprijsd! leverbaar
We gaan ruimte maken voor een
nieuwe keukencollectie
Daarom bieden wij deze
10 complete showroommodellen
aan voor verrassend scherpe
prijzen!
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(aanpassingen op aanvraag)

Kom snel want weg=weg!
Hartelijk welkom!
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