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Geen succes
Oranje Zwart/
De Hoekse
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Winst Heinenoord

Oud-Beijerland

Willem Booij vertrekt na dit
seizoen al bij korfbalvereniging Korbatjo. De trainer/
coach van de Oud-Beijerlandse formatie is pas bezig
aan zijn eerste seizoen. Na de
met 18-9 verloren wedstrijd
tegen DVS ’69 van afgelopen
zaterdag kondigde Booij aan
komend seizoen op zoek te
gaan naar een nieuwe club.
Korbatjo komt uit in de
tweede klasse. Komende
zaterdag spelen de Oud-Beijerlanders in sporthal De
Boogerd tegen TOGO, de
nummer voorlaatst van de
tweede klasse I. Korbatjo
bezet momenteel de vijfde
plaats met negen punten uit
acht wedstrijden. Het duel
begint zaterdag om 19.05
uur.

Mijnsheerenland

In Groot-Ammers mochten
de korfballers van Oranje
Zwart/De Hoekse afgelopen
zaterdag een poging wagen
de ongeslagen titelkandidaat
Triade punten af te snoepen.
Dat lukte de bezoekende
ploeg niet. Aanvankelijk begonnen beide teams vooral
scherp in de verdediging
en dat resulteerde in weinig
doelpunten. Tot 2-2 ging het
gelijk op, maar daarna werd
onder aanvoering van luid
tromgeroffel de Triadetrein
op stoom gejaagd en binnen een paar minuten was
het 5-2. De Oranje Zwarten
probeerde voor rust de achterstand nog te verkleinen,
maar zonder succes: 7-4.
In de tweede helft was het
wedstrijdbeeld compleet
anders. De ploeg van Cees
Blok won weinig duels en
kon geen vuist meer maken
tegen het schotgeweld van de
thuisploeg. Na een paar goed
uitgespeelde aanvallen liep
Triade uit naar een onoverbrugbare 14-8 voorsprong.
De taak van Oranje Zwart
was nu om niet compleet afgedroogd te worden. Uiteindelijk wisten beide ploegen
nog een paar keer te scoren
en kwam de eindstand op
een duidelijke en ongeflatteerde 18-10. Oranje Zwart
kan het seizoen nu verder
vrijuit uitspelen en proberen
bovenin te eindigen. Komend weekend speelt Oranje
Zwart/De Hoekse om 16.10
uur tegen de studenten van
Erasmus.

Willem Booij
gaat weg

Heinenoord lijkt dankzij de winst tegen Nieuw-Lekkerland voorlopig alle uitzicht op een verbetering van hun positie. Het verschil met onder andere Zwaluwen is nihil. FOTO: JOHN DE PATER

ADO neemt
revanche
’s-Gravendeel

De voetballers van Heinenoord hebben afgelopen
zaterdag uitstekende zaken
gedaan. De ploeg van trainer
Ronald Hulsbosch won
het degradatieduel in de
hoofdklasse met NieuwLekkerland met 2-1.

u Cris Rolandus
U Heinennoord
Daardoor heeft Heinenoord
fors afstand genomen van de
onderste twee plaatsen in de afdeling, die rechtstreekse degradatie tot gevolg heeft. NieuwLekkerland staat tien punten

achter de promovendus, hekkensluiter Nivo Sparta zelfs elf.
Heinenoord bezet momenteel
de twaalfde positie, een nacompetitieplaats. Het verschil
met de huidige nummer acht,
het Rotterdamse Alexandria
‘66 van trainer Ben Spork, heeft
echter maar twee punten meer.
De winst op Nieuw-Lekkerland
kwam moeizaam tot stand. De
bezoekers namen tien minuten
na de rust zelfs een voorsprong
door een doelpunt van Damien
Muller, op aangeven van Jason
Tjien-Fooh. In het laatste kwartier stelde Heinenoord alsnog
orde op zaken. Een kwartier
voor tijd kreeg de thuisploeg

C.H. VAN BRUGGEN

OCCASIONS

een vrije trap mee en Mitch
Fransen joeg de bal achter keeper Aschwin Bakema. Het duel
leek vervolgens op een gelijkspel
af te stevenen, maar één minuut
voor tijd kon iedereen bij Heinenoord opgelucht ademhalen.
Kevin Liefhebber werd de gevierde man door de 2-1 aan te
tekenen voor de thuisclub. Door
de winst lijkt Heinenoord voorlopig niet meer naar beneden
te hoeven kijken en heeft het
juist alle uitzicht op positieverbetering. Zwaluwen, SteDoCo,
Achilles Veen en Alexandria ’66
staan wel net boven de vereniging uit de Hoeksche Waard,
maar het verschil is nihil.

ADO heeft het jaar 2013 op
sportief gebied uitstekend
ingezet. De formatie van
vertrekkend trainer Jeroen
van de Rovaart zette ook het
vijfde thuisduel in de derde
klasse L in winst om. Trekvogels werd in De Schenkel,
waar vlak voor het korte
kerstreces koploper Synergo
nog over de knie was gegaan
(17-14), slachtoffer van de ’sGravendeelse dadendrang:
13-8. De AH/Van der Poelacht had de uitwedstrijd op
de openingsdag van de zaalcompetitie in Rotterdam
nog met 20-9 verloren, maar
nam in eigen huis sportieve
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Ford C-max 1800, blauw met. . ........................................................................................................ 2004
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Ford Fiesta oranje met 13i .............................................................................................................. 2007
Ford Fiesta 1.3 blauw met ................................................................................................................ 2003
Ford Fiesta 5 drs. 1.4 Crossroad zilver met. ................................................................................... 2007
Ford Focus 2.0i Rally Edition 3-drs., grijs met. ............................................................................. 2006
Ford Fusion + 1.4i 16V, blauw ......................................................................................................... 2006
Ford Mondeo 1.8 16V, blauwmet. .................................................................................................... 2003
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Ford Ka, blauw

............................................................................................................................... 2005

Open Agila 1.2 groen met ................................................................................................................. 2004
Opel Astra 1600 16V , zilver ............................................................................................................. 2007
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Opel Corsa, zwart .............................................................................................................................. 2007
Opel Corsa, 5 drs. 1200 rood met ................................................................................................... 2004
Opel Meriva 1.6 blauw .................................................................................................................... 2006
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Oefenwedstrijd
SHO en VVGZ
Oud-Beijerland

In competitieverband wordt
er komend weekend niet gevoetbald, maar toch komen de
voetballers van SHO wel in actie. De ploeg van trainer Jeroen
Rijsdijk oefent zaterdag tegen
VVGZ. De Zwijndrechters
zijn de huidige koploper van de
eerste klasse C. De club heeft
dertig punten na dertien wedstrijden, twee meer dan naaste
concurrent LRC uit Leerdam.
Op vijf punten volgen Sliedrecht
en Oranje Wit. SHO speelt ook
in de eerste klasse, maar dan in
de afdeling B. De Oud-Beijerlanders, die afgelopen zaterdag
nog met 2-3 verloren van GHC,
staan achtste. Het oefenduel
tussen SHO en VVGZ begint
zaterdag om 14.15 uur. Ook
het tweede elftal van SHO oefent op het eigen complex. De
hoofdmacht van vierdeklasser
Piershil komt om 11.45 uur op
bezoek in Oud-Beijerland.
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revanche op de tegenstrever uit
de Maasstad. “Maar we hadden
het duel eerder moeten beslissen. We hebben Trekvogels te
lang in leven gehouden,” vond
trainer Jeroen van de Rovaart,
wiens ploeg na dertig minuten
op een 8-5 voorsprong stond.
In deel twee nam het verschil
maar mondjesmaat toe, zonder
dat Alles Door Oefening ooit
serieus in de problemen kwam.
Scores ADO: Arie Koster
(4x), Arjen Kreeft (4x), Hans
van der Beek (2x), Samantha
Heijden (2x) en Sita Verwaal.
Komende zaterdag (11.50 uur)
speelt ADO de uitwedstrijd bij
KC Dordrecht in sporthal De
Dijk.
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Yannick

Opel Vectra 2.2 GTS zilver automaat ............................................................................................... 2008
Opel Zafira 1600 16V grijs met. . ...................................................................................................... 2005
Opel Zafira 1.8 16v blauw met ....................................................................................................... 2007
Opel Zafira. Grijs. 1.6 16v ................................................................................................................. 2007
Opel Zafira 1600 roodmet ................................................................................................................. 2004
BMW 318 Aubergine ...................................................................................................................... 1996
STATIONCAR
Ford Focus Futura 1.6 16v station wit .......................................................................................... 2007
Ford Mondeo Station 1.8, zilvergrijs................................................................................................ 2004
Ford Mondeo Station goud met. 18 16v .......................................................................................... 2004
Ford Mondeo Station 2.0I Titanium...................................................................................................2007
Ford Mondeo Station 2.0I Titanium grijs..........................................................................................2008
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Inruil en ﬁnanciering mogelijk.
Reparatie, schade en taxatie van alle merken.
Hoge inruil en goedkope reparatie.
APK-keuringsstation, 3 maanden garantie.
Molendijk 5 Klaaswaal
Telefoon: 0186 - 571125 www.chvanbruggen.nl
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Bijverdienen vanaf dertien jaar met huis-aan-huis
kranten bezorgen.
Geef je op via www.krantjecontantje.nl

