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BeneVia
rekent af met
Volley 2 Be
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ZVS wint in Brielle

Tara Reijns
net naast
podium op NK

’s-Gravendeel

Oud-Beijerland

De volleybaldames van BeneVia hebben de uitwedstrijd
bij Volley 2 Be gewonnen. In
Bergschenhoek rekenden de
gasten met 1-3 af met de opponent.
De eerste set ging op en neer.
Er werd goed gespeeld van
beide kanten met lange rally’s. Bij een stand van 14-16
zag coach Willeke Kruijthof
het spel kantelen en probeerde de dames weer op scherp
te krijgen met een time-out.
Benevia pakte het spel weer
goed op en kwamen weer terug tot 22-23.
Helaas maakten de bezoekers wat persoonlijke fouten
ging de set naar Volley 2 B
met 26-24.

Afgelopen weekend werd
er op de Sportboulevard
Dordrecht het Nederlands
Kampioenschap Kunstrijden gereden.
In de categorie Junioren
eindigde Tara Reijns (17)
uit Oud-Beijerland op een
vierde plaats net naast het
podium en Romy de Sterke
(16) uit ’s-Gravendeel wist
als tiende te eindigen.
Clubgenote Sophie Bijkerk
eindigde op de derde plaats
in de categorie Debs en Kyarha van Tiel werd overtuigend eerste in de categorie
Novice dames op dit Nederlands Kampioenschap.
Beide rijdsters werden tijdens het NK gecoacht door
hoofdcoach Astrid Tammeling-Winkelman en Marieke
Kruithof van Kunstrijvereniging De Drechtsteden.

Voorsprong
In de tweede set startte Benevia in dezelfde opstelling.
Jacqueline Hoek begon met
een goede service serie en
zorgde voor een 5-0 voorsprong. Daarna kwam Volley 2 B sterk terug en werd
het onrustig aan de kant van
Benevia.
De verdediging van Benevia
werd steeds sterker en ook
aanvallend werd er door Annemarie Otte keer op keer
gescoord.
De tweede set werd dan
ook gewonnen met 20-25.
BeneVia zat nu in de flow
en ging er de derde set vol
tegen aan. Ook de derde
set werd een prooi voor de
gasten (22-25), waarna ook
de laatste set geen probleem
opleverde: 19-25.

De waterpoloheren van ZVS hebben dankzij groot doorzettingsvermogen en inzet een 9-10
zege geboekt op De Duck in Brielle.

De waterpoloheren van ZVS
hebben de uitwedstrijd bij De
Duck in Brielle met 9-10 gewonnen. In de laatste periode
werkte de ploeg uit ’s-Gravendeel een achterstand weg.

u Van de sportredactie
U ‘s-Gravendeel
Na twee periodes was de stand
4-4. Wat volgde was een doelpuntrijk derde kwart. Welgeteld
werd er zevenmaal gescoord,
waarbij ZVS het er net iets beter
van afbracht dan de thuisploeg.
Kort nadat De Duck voor het
eerst de marge tot meer dan één

treffer had weten te vergroten,
keek ZVS plotseling tegen een
achterstand aan. Doorzettingsvermogen en maximale inzet
werden beloond met drie doelpunten op rij. Wessel Boersma
(2x) en Dylan Ballijns bogen
de achterstand om in een minimale voorsprong. Uiteindelijk kwam De Duck opnieuw
langszij en ging met een enkel
doelpunt meer de laatste rustperiode in. Met nog slechts vijf
speelminuten op de klok en de
wil om te winnen gingen de ‘sGravendelers wederom op zoek
naar de gelijkmaker. Patrick van
Haarlem tekende voor de achtste ‘s-Gravendeelse goal. Indien

ZVS er in zou slagen om een
voorsprong van minimaal twee
doelpunten te kunnen maken
dan zou het op solide wijze de
wedstrijd kunnen uitspelen.
Echter lukte het maar niet om
dat verschil te maken. Via Wessel Boersma kwamen de Seuters
nu weer op voorsprong en leken
daarmee het definitieve gat te
hebben geslagen. De troef van
De Duck zag zijn kans schoon
en pakte nog snel zijn goal mee.
Uiteindelijk betekende een
manmeer op iets meer dan een
minuut voor het eindsignaal de
definitieve genadeklap. Wessel
Boersma rondde succesvol af en
de zege was binnen.

Zevenklapper
SHO in
oefenduel
Oud-Beijerland

Met een vriendschappelijke
wedstrijd tegen SVC’08 op
sportpark Kikkershoek heeft
SHO het jaar 2012 afgesloten
met een 7-0 overwinning. Al
na twee minuten keken de
Scheveningers, die in Wassenaar resideren, tegen een
achterstand aan door een
treffer van Geert Bakker.
Ook de 2-0 kwam van zijn
voet. Kort daarna maakte
Xander Koster 3-0. Halver-

wege deel een was het Bakker
die met een vrije trap Steven
van Vliet in stelling bracht: 40. Na ruim een half uur werd
de marge nog ruimer door de
derde treffer van Bakker: 5-0.
In de slotfase van de eerste helft
werd het door een eigen doelpunt zelfs 6-0. Na rust scoorde
alleen Jan Jaspers nog: 7-0.

Korbatjo mag blij
zijn met gelijkspel
tegen Merwede
Oud-Beijerland

Na de spectaculaire zege van het
vorig weekend op titelfavoriet
KCR, was het zaak voor Korbatjo om die lijn door te trekken
tegen een volgende concurrent
uit de top van het klassement,
Merwede. Lange tijd leek het
erop dat de ploeg van Willem
Booij in die opzet zou slagen,
maar een matige tweede helft
gooide roet in het eten.
Korbatjo kon de verdiende
voorsprong niet vasthouden
en mocht blij zijn met het ene
puntje: 15-15. Bij rust stond
Korbatjo nog met 10-7 voor. In
de tweede helft oogde de ploeg
onrustig en gehaast en slaagde
er zo niet in definitief afstand te
nemen van Merwede. Sterker
nog, de bezoekers roken hun
kans en zetten juist een tandje
bij, waardoor beide ploegen de
slotfase ingingen met een gelijke
stand: 14-14.
Het was vervolgens Merwede
dat zelfs op voorsprong wist
te komen, en ook nog kansen
kreeg op meer. Maar net toen
de Sliedrechters begonnen te
denken aan een stuntje, was het
captain Marita Verkaik die haar
ploeg op de valreep alsnog een
punt bezorgde: 15-15.

Advertorial

Jimmy Products® is een moderne en ISO, BRC & IFS gecertificeerde
fabrikant van Popcorn en is marktleider in de Benelux. Onze producten
zijn onder andere verkrijgbaar bij bioscopen, supermarkten en
attractieparken. Wegens uitbreiding van onze verkoopafdeling zijn
wij op zoek naar een:

VERKOOPMEDEWERKER
BINNENDIENST(m/v 40 uur)
De verkoopmedewerker binnendienst maakt deel uit van een
jong en enthousiast team. Hierbij draait alles om de perfecte
omgang met de klant. Het juist verwerken van de orders, correct
zijn in zakelijke correspondentie en telefoongesprekken voeren
met klanten. Ook het ondersteunen van de buitendienst bij het
voorbereiden van hun bezoeken behoort tot het takenpakket.
Klantvriendelijk, accuraat en flexibel zijn eigenschappen die nodig
zijn voor deze functie.
MBO werk- en denkniveau én goede beheersing van de Engelse en
Franse taal zijn noodzakelijk in deze functie, kennis van de Spaanse
taal is een pré. Vanzelfsprekend is omgaan met computers en
werken met Word en Excel geen probleem!
Is dit een functie die bij jou past?
Stuur dan een schriftelijke sollicitatie naar:
JIMMY PRODUCTS® b.v.
T.a.v. Desiree Scheurwater
Alexander Bellstraat 11
3261 LX OUD-BEIJERLAND
of mail: vacature@popcorn.nl

www.jimmys.eu

easyFit in de
Hoekse Waard!
Het eerste basic fitnesscentrum
U heeft het al eerder kunnen
lezen, het bekende Health
Club Fitness World aan
de Rembrandtstraat 3 in
Oud Beijerland heet vanaf
1 januari easyFit. Bij een
nieuw concept hoort een
nieuwe naam vertelt Remco
Stekelenburg, al 17 jaar
eigenaar en directeur van
Health Club Fitness World.
Remco Stekelenburg geeft aan:
´´De wereld verandert, de behoeftes van mensen veranderen, mensen zijn zich steeds
meer bewust waar ze voor
betalen. Daarnaast is het in de
huidige maatschappij zo dat
ziek zijn straks duurder wordt
dan investeren in je gezondheid. Ziek worden probeer je te
voorkomen. Daarom willen we
een actieve en gezonde leefstijl
voor iedereen mogelijk maken!
Een no nonsense concept past
daar goed bij en zo kwamen we
op: easyFit.
Een concept waarbinnen een
aantrekkelijke prijs de essentie
is. Je betaalt bij ons voor datgene waar je gebruik van wenst
te maken.
Je betaalt het tarief van een basic fitnesscenter maar wel met
een premium service! Daarin
zijn wij uniek! ´´

´´easyFit zorgt ondanks de lage
prijs, voor een optimale professionele en fun-rijke omgeving
waar u met geavanceerde apparaten en effectieve programma’s kunt sporten. Waar een
team iedereen ter beschikking
staat dat onze klanten naar het
door hun gewenste doel kan
helpen.
Een ruime fitnesszaal, drie
groepsleszalen, gratis lockers
en gratis douches zijn eveneens
aanwezig.´´
´´Daarnaast beschikken we
over Fitness coaches, Personal Training, Fysiotherapie,
Sportmassage en Speciale
Programma’s. Denk bij deze
Speciale Programma’s aan Afslankprogramma’s, Revalidatieprogramma’s, Sporten met
diabetes en sport specifieke
programma’s´´, vult Remco
nog aan.
Men kan dus modulair kiezen
om zo een ´eigen´ abonnement
samen te stellen. En er is keuze genoeg! De essentie blijft:
iedereen kan nu in beweging
komen. Voor nog geen
€ 3,70 per week worden de
klanten van easyFit in staat gesteld te sporten!
Zo kan er een abonnement
opgebouwd worden met bij-

voorbeeld groepslessen als
ClubVirtual Cyclinglessen,
kan er gekozen worden voor
onbeperkt drinken van sportdranken of lekker relaxen en
een teint opdoen op de zonnebank.
Volop keuzes dus en niets
moet, alles mag! De slogan
van easyFit past naadloos aan
bij dit concept: Fit´s so easy!
Via de website www.easyfit.nl
kunt u alles terugvinden en u
inschrijven.
Vanzelfsprekend staan de mensen van easyFit voor u klaar
aan de receptie aan de Rembrandtstraat 3 (nu nog Fitness
World). U kunt daar met al uw
vragen terecht en anders kunt
u natuurlijk ook bellen: 0186
622600.
Op dit moment is er een speciale
lezersaanbieding:
Schrijf je nu in voor het easyFIT
concept via de website of aan
de Rembrandstraat 3 in Oud
Beijerland en je kunt de maand
december GRATIS SPORTEN!
De maandelijkse contributie bij
easyFIT gaat dan pas in januari
in!

