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Korbatjo kan Houdini-act (nog)
niet voltooien
OUD- BEIJERLAND - Het zou
een ontsnapping van formaat zijn geweest wanneer
Korbatjo, dat in april nog
met slechts vijf punten onderaan stond, zich volledig
veilig zou hebben gespeeld
in poule 1E. Toch waren de
Oud-Beijerlanders bezig aan
een indrukwekkende eindsprint. Met zeven punten uit
de laatste vier duels was er
aansluiting met de ploegen
boven zich volledig gevonden. Een overwinning op
directe concurrent KOAG
had Korbatjo in de laatste competitieronde zelfs

nog naast de Krimpenaren
gebracht. Het was echter
KOAG dat met de zege aan
de haal ging, en zich derhalve veilig speelde: 15-9.
Bij rust stonden de Oud-Beijerlanders nog met 4-5 voor.
Gedurende de tweede helft
werd echter langzaam maar
zeker duidelijk dat de Krimpenaren het initiatief naar
zich zouden trekken. Korbatjo kwam moeizaam tot
scoren, kon tot 8-8 nog wel
volgen, maar moest toen in
een paar minuten een gaatje
toestaan. Dat bleek ook direct de beslissing; bij de

thuisploeg lukte alles, waar
de Oud-Beijerlanders zich in
die fase lieten overlopen. Zo
ontstond binnen de kortste
keren een ruim verschil tussen beide ploegen, met een
geflatteerde 15-9 eindstand.
Alles ligt dicht bij elkaar in
deze poule; hetzelfde KOAG
dat nog moest vrezen voor
een
beslissingswedstrijd
tegen degradatie, eindigde
dankzij de zege op Korbatjo
als tweede. Korbatjo mag nu
dus in een beslissingsduel
tegen de nummer zeven uit
poule 1C bepalen wie van
beiden alsnog overleeft.

Havelaar traint Binnenmaas
MAASDAM -Ton Havelaar

is in het nieuwe seizoen
de nieuwe trainer van het
tweede elftal van FC Binnenmaas. De oefenmeester is geen onbekende in
de Hoeksche Waard. Na
een lange periode als verdediger bij het Numansdorpse NSVV, toen nog
uitkomend in de eerste en
later tweede klasse, sloot
hij zijn sportieve loopbaan af in Zuid-Beijerland
bij ZBVH. Vervolgens is
Havelaar het trainersvak
ingegaan en heeft hij zijn
Uefa C en Uefa B-diploma
behaald. Als trainer heeft
de trainer ervaring opge-

daan bij het tweede van
NSVV en de hoofdmacht
van ZBVH. FC Binnenmaas ziet in Havelaar een
persoon die de ontwikkeling van het jonge potentieel in het tweede team
verder kan ontwikkelen
en in staat zal zijn om
jongens klaar te stomen
voor het eerste team.
MIJNSHEERENLAND - De
voetballers van GOZ zijn
er niet in geslaagd om
promotie naar de derde
klasse te bewerkstelligen.
De ploeg van trainer Marcel Langeveld verloor in
de finale van de nacompetitie met 1-0 van De

SHO ontmoet Sparta

SHO gaat de strijd aan met Sparta.

Jonge Spartaan. Daardoor
handhaaft die club zich in
de derde klasse en speelt
GOZ komend seizoen op
het laagste amateurniveau. De eerste wedstrijd
was door GOZ nog overtuigend met 6-1 gewonnen
van Loosduinen. De Jonge
Spartaan bleef een week
later tegen dezelfde opponent steken op 1-1, waardoor GOZ aan een punt in
het treffen met De Jonge
Spartaan genoeg had om
promotie te bewerkstelligen. De thuisploeg was in
Middelharnis echter nipt
te sterk voor de formatie
van Langeveld.

SHO oefent in de
voorbereiding op het
nieuwe voetbalseizoen
tegen Sparta. Het duel
staat op zaterdag 6
juli gepland en begint
om 16.00 uur. De
Rotterdamse club slaagde
er in het inmiddels
afgelopen seizoen net
niet in om promotie
naar de eredivisie te
bewerkstelligen.
door Cris Rolandus
OUD-BEIJERLAND - De ploeg

van de inmiddels alweer
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vertrokken interim-trainer
Henk ten Cate, die de ontslagen Michel Vonk opvolgde
op het Kasteel in april van
dit jaar, verloor in de finaleronde van de nacompetitie
over twee wedstrijden nipt
van het Limburgse Roda
JC. Daardoor speelt de Rotterdamse club, die zo vurig
hoopte op een terugkeer
naar het hoogste niveau, ook
na de zomerstop in de eerste
divisie. SHO is in de voorbereiding op die nieuwe jaargang een oefenpartner van
de SHO. Enkele bekende
spelers van Sparta zijn Iliass
Bel Hassani, Gijs Luirink en
keeper Nico Pellatz. Na de
wedstrijd tegen de eerste

divisionist, waar Adri Bogers als trainer aan de slag
gaat, speelt SHO in augustus weer een reeks oefenduels. Zo neemt de ploeg van
trainer Jeroen Rijsdijk het op
dinsdag 6 augustus op tegen
tweedeklasser Rozenburg.
Op zaterdag 10 augustus, is
SVC ’08 de tegenstander. Het
speelt verder ook nog tegen
Heerjansdam en Sportlust
’46. In het afgelopen seizoen
eindigde SHO als promovendus verdienstelijk als
vijfde in de zaterdag eerste
klasse B. De titel in de afdeling van SHO ging naar het
Vlaardingse Deltasport, dat
daardoor in de hoofdklasse
actief zal zijn.

WINNAAR C1000 ACTIE

(IEPZERHI[IIO
9,90
VAN €24

,NU €1G3449%

Te koop van: ma.03-06 t/m zo.09-06

KORTIN

Ontdek Twente: 3
dagen voor 2 bij Hotel
de Herikerberg.Twee
overnachtingen incl. ontbijt,
een 3-gangendiner op de
2e dag, gratis toegang tot
Holland Casino Enschede.
Dat is samen genieten.

GELDIG VOOR EEN VERBLIJF TOT EN MET 29-09-2013

Te koop van ma.03-06 t/m zo.09-06
Een van de winnaars van de 100 x €100 actie, meneer Polderman. Elke week winnen tien klanten.

Win een boodschappenpakket
met de kanskaart van C1000!
lang kans op e100,- aan
boodschappencheques. De
actie loop van 20 mei tot en
met 27 juli.
Hoe meer ingeleverde kanskaarten, hoe meer kans op 1
van de 100 boodschappencheques t.w.v. €100,-!
De winnaars van de tweede
week zijn:
1. Meneer Polderman

2. Sylvia Hollemans
3. Familie Bakker
4. R. Aardoom
5. R. Schenkels
6. Agnes Troost
7. M. Mes
8. E. de Geus
9. Trudie den Hartigh
10. Martine Baay-Koomans
Allemaal van harte gefeliciteerd!

NU €15
9,KORTIN
G5
0%
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’S-GRAVENDEEL - Bij C1000
van der Hoek ’s-Gravendeel
zijn elke week tien winnaars van e100,-. De klant
krijgt bij aankoop van twee
dezelfde producten van één
van de deelnemende fabrikanten een kanskaart.
Door deze kanskaart ingevuld in te leveren maken
tien klanten tien weken

VAN €3
20,-

3-Daags arrangement
voor 2 in het centrum van
Deurne. 2 Overnachtingen
in Boetiekhotel Plein
Vijf**** incl. ontbijt en 1x
een 3-gangendiner. Incl.
ﬁets- en wandelroutes.
GELDIG VOOR EEN VERBLIJF TOT EN MET 28-08-2013

@sweetdealnl
fb.com/sweetdeal.nl

Schrijf je nu gratis in op www.sweetdeal.nl

