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Zinkwegse Boys
verliest slotduel
bij Melissant
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Doek gevallen voor OSV

KORT NIEUWS
Goudswaardse
Boys sluit af met
nederlaag

OUD-BEIJERLAND - Zinkwegse

Boys heeft de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Melissant met 3-1
verloren. Daardoor eindigen
de Oud-Beijerlanders als zevende in de rangschikking
in de vierde klasse. De club
kende een wisselvallig seizoen, met een goede eerste
seizoenshelft en een matig
tweede deel. Tegen Melissant opende Zinkwegse
Boys aanvankelijk sterk met
goed vleugelspel. Toch leverde dat niet meer op dan
een kans voor Ronald van
Ruiven, die naast mikte.
Melissant kwam daarna
steeds beter in de wedstrijd
en kreeg een aantal goede
kansen. Keeper Stefan van
Ruiven stond echter op de
juiste plek. Toch was hij na
een kleine twintig minuten
wel kansloos: 1-0. Na de
openingstreffer bleef de formatie van trainer Ron van
Neck gevaarlijk. De bezoekers mochten in die fase blij
zijn dat het 1-0 bleef. Tot pal
voor rust, want toen was het
wel raak voor de gastheren:
2-0. In de tweede helft golfde het spel op en neer, maar
bij Zinkwegse Boys ontbrak
de scherpte voor het doel.
Melissant maakte er nog 30 van via een vrije trap. Het
slotakkoord was echter wel
voor de gasten. Giovanni
Slooter vond Ronald van
Ruiven, die de eindstand
op 3-1 bepaalde. Zinkwegse
Boys pakte dit seizoen 33
punten uit 26 wedstrijden.

Inzet en strijdlust was er genoeg, maar het baatte OSV niet. In Klaaswaal, op neutraal terrein, werd
Foto: John de Pater
met 2-4 verloren van De Jonge Spartaan. Dat betekent helaas degradatie.

De voetballers van
OSV Oud-Beijerland
zijn dinsdagavond
gedegradeerd uit de
derde klasse. In een
beslissingsduel verloor
de ploeg van trainer
Otto Hoogendijk met 2-4
van De Jonge Spartaan.
Daardoor eindigen ze als
voorlaatste in 3D.
Van de redactie
OUD-BEIJERLAND - Op het

neutrale complex van SSS
kwam OSV al na één minuut
op achterstand. Marc Pee-

man faalde niet oog in oog
met keeper Peter Konings: 01. Wonderwel herstelden de
Oud-Beijerlanders zich snel
van deze zeperd. Patrick
Schilperoord kopte vijf minuten later alweer de gelijkmaker tegen de touwen (1-1),
maar lang was de vreugde
bij OSV ook niet. Peeman
zorgde halverwege de eerste
helft met zijn tweede doelpunt voor een hernieuwde
voorsprong voor De Jonge
Spartaan. Na rust kwam
OSV beduidend beter uit de
startblokken. Het leverde
na een klein uur voetballen
de gelijkmaker op. Een als
voorzet bedoeld schot van
Jeffrey de Rooij verdween

over keeper Rick Posteman
in het doel: 2-2. Toch kon
de Oud-Beijerlandse formatie niet doorzetten. Twintig
minuten voor tijd kwam
De Jonge Spartaan weer op
voorsprong. Michael Hermans kopte het leer achter
de sluitpost van OSV (2-3).
Opnieuw moest OSV in de
achtervolging. Gert-Jan de
Jong miste een dot van een
kans. Twee minuten later
viel aan de andere kant de
beslissing. Een vrije trap
van Peeman werd van richting veranderd en liet keeper
Konings volslagen kansloos:
2-4. Door de nederlaag is het
doek voor OSV in de derde
klasse gevallen.

GOUDSWAARD - Afgelopen
zaterdag verloor Goudswaardse Boys de laatste
competitiewedstrijd
onnodig van het hooggeplaatste SC Zuiderpark uit
Rotterdam: 3-1. Vooral in
het eerste half uur boden
de Boys uitstekend partij.
Na tien minuten speelde
Joeri Heistek zich goed
vrij, maar mikte vervolgens naast het Rotterdamse doel. Kort voor rust
hield de Goudswaardse
verdediging echter “open
huis” en in een tijdsbestek
van vijf minuten liepen de
gastheren uit naar 3-0. Na
de thee leek een afstraffing onafwendbaar, maar
de mannen van trainer
Leen Verhagen rechtten de
ruggen en kwamen door
treffers van Erik Erkens
en Patrick van Duijl nog
terug tot 3-2. In de slotfase
kreeg invaller Yesper van
der Veen zelfs een uitstekende mogelijkheid op
de gelijkmaker, maar dat
feest ging niet door.

GOZ start aan
nacompetitie
MIJNSHEERENLAND - De
voetballers van GOZ
starten komende zaterdag
aan de nacompetitie met
als inzet promotie naar de
derde klasse. De formatie van trainer Marcel
Langeveld neemt het in de

eerste wedstrijd op eigen
veld op tegen Loosduinen,
dat dit seizoen als vijfde
is geëindigd in de vierde
klasse D. GOZ eindigde in
de reguliere competitie in
4F als tweede achter de
ongenaakbare kampioen
Piershil. Afgelopen seizoen won GOZ de laatste
competitiewedstrijd
overtuigend met 5-0 van
NTVV.

Korbatjo boekt
belangrijke zege
OUD-BEIJERLAND - De

korfballers van Korbatjo
hebben afgelopen zaterdag
een hele belangrijke zege
behaald op naaste concurrent HKC. Door de knappe
15-14 overwinning op de
hekkensluiter uit Hardinxveld Giessendam
nam de Oud-Beijerlandse
eersteklasser verder
afstand van de (directe)
degradatiezone. In theorie
is het team van interimtrainer Vincent Huisman
nog niet veilig, maar met
nog twee wedstrijden te
gaan bedraagt het gat met
de nummer laatst in poule
1E drie punten. Aan de
andere kant staat Korbatjo
slechts twee punten achter
op Fortis en KOAG, de
komende tegenstanders
van de Oud-Beijerlanders,
zodat zelfs directe handhaving nog mogelijk is. Jan
den Breejen was zaterdag
tegen HKC met vijf treffers
topscorer aan Oud-Beijerlandse zijde.

C.H. VAN BRUGGEN

OCCASIONS

AUTOBANDEN

TRUCKBANDEN

VELGEN

BALANCEREN

subsidie sloopregeling ook bij ons van toepassing

Ruime collectie van plm. 40 occasions vindt u bij ons

195/65
R15
205/50
R16

Fiesta 1.3i
oranjemet.
met...............................................................................................................
............................................................................................................ 2004
2007
Ford C-max
1.8 blauw
Ford Fiesta 1.25 blauw met. ............................................................................................................ 2010
Ford Fiesta 1.3 grijsmet .................................................................................................................. 2007
Ford Fiesta 1.3i oranje met. ............................................................................................................ 2007
Ford Fiesta
Fiesta 1.3
1.4 grijsmet
Crossroad
zilver met. 5 drs. .................................................................................. 2007
2007
Ford
..................................................................................................................

NOKIAN WR
NOKIAN
V G2
inclusiefmontage
montage en
Inclusief
en balanceren
balanceren

BAND VAN DE WEEK

€87,€69
,50

Ford Fiesta 1.4
met. 5 drs. .................................................................................. 2007
1.3 Crossroad
blauw met.zilver
..............................................................................................................
2003
Ford Fiesta 1.3 blauw met. .............................................................................................................. 2003
Ford Focus 1.4 Blauw ...................................................................................................................... 2008
Ford Focus 1.4 Blauw ...................................................................................................................... 2008
Ford Focus
Focus 2.0i
2.0i Rally
Rally Edition
Edition grijs
grijs met.
met. 3-drs.
3-drs. ..............................................................................
.............................................................................. 2006
2006
Ford
Ford
Ford Fusion
Fusion +
+ 1.4i
1.4i 16V
16V blauw
blauw .........................................................................................................
......................................................................................................... 2006
2006
Ford Fusion 1.6 grijsmet ................................................................................................................. 2002
Ford Mondeo 2.0 goud met. 5 drs, ................................................................................................... 2007
Ford Ka blauw .................................................................................................................................. 2005
Opel Mondeo
Agila 1.22.0
groen
met.
.................................................................................................................
2004
Ford
goud
met.
5 drs, ................................................................................................... 2007
Opel
groen
.................................................................................................................
Opel Agila
Astra 1.2
GTC
zwartmet.
met.
.............................................................................................................. 2004
2008
Opel Astra GTC zwart met. .............................................................................................................. 2008
Opel Corsa zwart .............................................................................................................................. 2007
Opel Corsa zwart .............................................................................................................................. 2007
Opel Corsa 1.2 16V zwart met. ........................................................................................................ 2004
Opel
Opel Corsa
Corsa 1.2
1.2 rood
rood met.
met. 5-drs.
5-drs. ......................................................................................................
...................................................................................................... 2004
2004
Opel Meriva 1.6 blauw ..................................................................................................................... 2006
Opel Meriva 1.6 blauw ..................................................................................................................... 2006
Opel Meriva 1.6 16V wit .................................................................................................................... 2005
Opel Zafira
met. .......................................................................................................... 2007
Meriva1.6
1.616V
16Vgrijs
wit ....................................................................................................................
2005
Opel Zafira 1.6 16V grijs .................................................................................................................. 2007
Opel Zafira 1.6 16V grijs met. .......................................................................................................... 2007
Opel Zaﬁra 1.8 16V zwart met. ......................................................................................................... 2006
Opel
Zafira 1.6
1.6 16V
16V grijs
grijs met.
met. ...........................................................................................................
......................................................................................................... 2005
2005
Opel Zafira
Opel Zafira 1.6 rood met. ................................................................................................................. 2004
Opel Zaﬁra 1.8 16V zwart ................................................................................................................. 2004

Ford
Ford Mondeo
Mondeo Station
Station 2.0I
2.0I Titanium
Titanium grijs
grijs ........................................................................................
........................................................................................ 2008
2008
Ford Mondeo Station 2.0I Titanium ................................................................................................ 2007
Ford Mondeo Station 2.0I Titanium ................................................................................................ 2007
Ford Mondeo Station 1.8 zilvergrijs ................................................................................................ 2004
zilvergrijs
................................................................................................
Ford Mondeo Station 1.8 16V
goud met.
........................................................................................ 2004

Inruil en ﬁnanciering mogelijk.
Reparatie, schade en taxatie van alle merken.
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