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Korfballers
Korbatjo niet
scherp
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Strijen onderuit

Ruime zege
Oranje Zwart/
De Hoekse

Oud-Beijerland

Westmaas

Na een ruime overwinning
op DVS’69 vorige week,
moest Korbatjo ook de
tweede zaalwedstrijd aantreden tegen een promovendus in de tweede klasse. Op
papier zou Korbatjo dan ook
veel beter moeten zijn dan
TOGO, maar in praktijk was
hier niets van te zien. Pas in
de laatste seconden besliste
Dennis de Wit het duel in
het voordeel van Korbatjo:
14-15 (ruststand 5-6). Hoe
kon dit gebeuren? Coach
Willem Booij: “We zijn te
vaak en te ver meegegaan
in het tempo van TOGO en
we waren zeker niet scherp
in de afronding. We hebben te weinig ons eigen
dynamische spel gespeeld
en zochten te gemakkelijk
zonder druk de afronding.
Neem daarbij persoonlijke
fouten en verkeerde keuzes.
We speelden te onrustig en
dit had invloed op de passing en op keuzes.” Toch
nam Korbatjo de punten uit
Goes mee naar Oud-Beijerland. “Geen man overboord,
we hebben vier punten uit
twee wedstrijden en het belangrijkste is dat we hiervan
leren,” aldus Booij. Volgende week speelt Korbatjo
weer thuis in Sporthal De
Boogerd in Oud-Beijerland.
Mede dankzij zaalsponsor
L. Van Gent BV belooft dat
weer een happening te worden. De wedstrijd tegen het
uit Vlaardingen afkomstige
Oranje Nassau begint om
19.45 uur.

In de eerste uitwedstrijd
van dit zaalseizoen mocht
Oranje Zwart/De /Hoekse
bij de Rotterdamse studenten van Erasmus proberen
de eerste punten te pakken.
Al snel kwam de thuisploeg
op voorsprong, maar dit zou
ook de enige keer van de
wedstrijd blijken. Na 30 minuten en veel gemiste kansen
van Westmaasse zijde stond
het scorebord op (maar) 26. Na rust gooide het oranje
achttal het tempo omhoog in
de hoop eens een keer boven
de tien doelpunten uit te komen. Onder aanvoering van
het zeer gedegen spelende en
makkelijk scorende tweede
aanvalsvak liep Oranje Zwart
uit naar een confortabele
stand van 3-10 en uiteindelijk kon er een 5-15 eindstand
worden genoteerd. Aanvoerder Jelmer Vos was met vier
treffers topscorer en was
na afloop vooral te spreken
over het feit dat er eens flink
in de breedte is gescoord:
“We hebben allemaal ons
doelpuntje meegepakt, dit
geeft de ploeg hopelijk veel
vertrouwen.”

Het is Strijen niet gelukt om koploper Zuidland in zijn zegereeks te stoppen. Het werd 4-1 voor
de Zuidlanders. ARCIEFFOTO; JOHN DE PATER

Strijen is er niet in geslaagd
om koploper Zuidland in zijn
zegereeks te stoppen. Het
werd 4-1 voor de thuisploeg.

u Redactie
U Strijen
Hoewel de Strijenaren in het
begin van de wedstrijd zeer
zeker niet de mindere ploeg
waren konden zij ook praktisch
geen kansen scheppen om de
gastheren te verontrustten. De
Zuidlandse defensie was in alle
gelederen sterker en ook in de
opbouw waren zij vol zelfvertrouwen.

Misschien had de wedstrijd anders gelopen als na een half uur,
de overigens zeer goed fluitende
Staf Daems, een overtreding tegen Ramon Barendregt anders
had beoordeeld, want de wegdraaiende spits van Strijen werd
volledig opgetild toen hij doorbrak in het strafschop gebied.
Desondanks leek het op een
doelpuntloze eerste helft af te
gaan, totdat er een bal in de zestien van Strijen niet goed werd
verwerkt en in een kluts voor de
voeten terecht kwam van Jeffrey
Duijnstee: 1-0. Diezelfde speler
maakte ook nog 2-0.
Gezien het vertoonde spel was
er voor Strijen na rust ook niet

OSV Oud-Beijerland komt goed
weg op sportpark De Drenkeling
Oud-Beijerland

Op een met zand bedekte grasmat in Rockanje heeft OSV
Oud-Beijerland na een lastige
middag de punten tóch mee
naar huis weten te nemen: 0-1.
Rockanje zocht meteen vanaf
de aftrap de aanval. OSV was
veelvuldig in balbezit en deelde
de eerste speldenprik uit. Een
steekbal van Gert-Jan de Jong
bereikte Leonard van Maaren,
die de bal via de Rockanjedoelman naast het doel zag
gaan. Vervolgens gebeurde er
lange tijd niets, mede door het
lage tempo van beide ploegen.

Alleen in de slotfase kwamen
er wat kansen, maar gescoord
werd er niet. Ook in de tweede
helft zocht de thuisploeg de aanval. Met verre inworpen en hoge
voorzetten werd de OSV-verdediging onder druk gezet. Twintig minuten voor tijd kwam het
antwoord van de bezoekers. Het
was de naar de linkerkant uitgeweken Leonard van Maaren,
die met een breedtepass de op
snelheid liggende Hatim Oucherif bereikte en deze liep de
bal na een flitsende passeerbeweging in het Rockanje-doel:
0-1. Het bracht de thuisploeg

veel meer te halen, want Zuidland was zeker als ploeg de betere en Marcel van den Berg
zorgde snel voor 3-0. Het werd
toch 3-1, toen Kevin Theuns
op links doorbrak en met een
loepzuivere voorzet het hoofd
van Jeroen Roelof wist te vinden. Daarna gingen alle remmen los bij Strijen en koos het
vol de aanval. Even leek het
erop dat Zuidland koos om de
voorsprong te gaan verdedigen,
maar omdat Strijen verzuimde
om dichterbij te komen was het
Duijnstee die zijn derde doelpunt kon maken uit een counter
en alle spanning uit de wedstrijd
haalde: 4-1.

Van Bennekom
snel
Oud-Beijerland

Zondag hebben 23 atleten
van atletiekvereniging Spirit
uit Oud-Beijerland deelgenomen aan de 15 kilometer
lange Zeven Heuvelenloop
in Nijmegen.

Jan van Bennekom uit Heinenoord was de snelste en kwam
na 1.00.12 over de streep.
Ronald van de Geer verbeterde zijn PR ruim en kwam
na een mooie vlakke race uit
op 1.04.14. Richard van de
Wege volgde in 1.14.58, Mark
Croonenberg 1.16.07, Willem
Stok 1.17.23, Remco Spirings
1.18.08, Martin Mook 1.19.49,
Hans Buurman 1.21.46, Gwen
Verhoeven 1.22.05, Jordie Kappetein 1.25.08, Nobert Ketting
1.25.29, Martha van Beurden1.26.22, Daniëlle Stornebrink 1.26.51, Bernadette van
Driel 1.28.26, Ron Hoogerwerf
1.28.39, Bert Horssels 1.28.40,
André van der Giessen 1.29.23,
Regina Smith 1.30.40, Monique
van Kesteren 1.31.41, Hans Visser en Carol Romeijn 1.36.0. In
Standdaartbuiten liepen enkele
mannen een cross over acht kilometer. Leo van der Hoeven
werd in zijn klasse derde in een
tijd van 32.14. Alex de Lange
en Jan van Gent kwamen gelijk
over de streep in 35.33.

Kwalificatie voor
Romy de Sterke
‘s-Gravendeel

In Den Bosch werd de derde selectiewedstrijd voor de kunstrijders verreden.
In de categorie junioren greep
Romy de Sterke (16) uit ’sGravendeel haar kans om zich
in deze laatste selectiewedstrijd
alsnog te kwalificeren voor de
Open Nederlandse kampioenschappen door met een prima
uitgevoerde kür een achtste
plaats te bemachtigen. Tara
Reijns (17) uit Oud-Beijerland
wist zich al eerder voor deelname te plaatsen en reed zich naar
een zesde plaats.

Net niet beloond

aan het twijfelen, maar besloot
tenslotte tot een alles of niets
offensief over te gaan. Alle ballen werden richting vijandelijke
zestien gepompt in de hoop dat
de bal één keer goed zou vallen.
Dat gebeurde in de slotminuut.
Ali Al Asade kreeg een niet te
missen kans, die hij echter op de
lat boven OSV-doelman Peter
Konings zag eindigen. Corner
na corner volgden op het OSVdoel, waar ook de Rockanjedoelman Dennis Bredius zich
inmiddels had gemeld. Maar
met kunst en vliegwerk hield
OSV stand.

Piershil wint derby van ZBVH
De Korendijkderby tussen
ZBVH en Piershil is zoals
verwacht geëindigd in een
overwinning voor de koploper. Na een 0-2 stand halverwege, kon na negentig
minuten een stroeve 1-3 zege
voor de Piershillenaars worden genoteerd. In de eerste
helft kwam Piershil al na enkele minuten op voorsprong,
toen Pieter Batenburg een
vrije trap keurig in het kruis
krulde: 0-1. Het was niet
de voorbode van een walkover voor rood-wit, want
ZBVH bood prima partij
en had lang uitzicht op een
mooi resultaat. Piershil werd
meerdere malen gevaarlijk
voor het doel, maar van enig

overwicht was in de eerste helft
geen sprake. Ook de thuisclub
deed herhaaldelijk van zich
spreken en de kans op de gelijkmaker werd tot drie keer toe om
zeep geholpen. Het dichtst bij
was nog ZBVH-linksback Ralf
Houtgraaf, , die een fraai schot
op de lat zag belanden. Vijf minuten voor rust kwam Piershil
op een 0-2 voorsprong, toen
Alex van Dijk op rechts niet
te stoppen was en zijn voorzet
door goalgetter Edwin Bestebreur feilloos werd binnen geknikt. Het publiek maakte zich
op voor een boeiende tweede
helft, maar helaas werd die verwachting niet waar gemaakt.
ZBVH was geen schim meer
van de ploeg uit de eerste helft.

In plaats van een spannende
en open wedstrijd werd het
een saai wachten op de derde
Piershilse treffer. In de tachtigste minuut was het zover,
toen Alex van Dijk wist door
te breken en de bal langs de
goed keepende ZBVH-goalie Ronald van Lent wist te
werken: 0-3. De goal werd
aan de zijlijn gevierd met de
geschorste Wesley Koedam.
Merkwaardig genoeg was
de nekslag voor ZBVH een
signaal om weer mee te gaan
doen aan het spel en meteen
werd het, net als in de eerste
helft, weer gevaarlijk voor
het doel van Tom Kukler.
De ingevallen Eelco Reedijk
redde de eer: 1-3.

‘s-Gravendeel heeft hard gewerkt in de wedstrijd tegen SC Botlek, maar het harde werken
werd niet toch beloond. FOTO; JOHN DE PATER

‘s-Gravendeel heeft de
topper in de derde klasse
D tegen SC Botlek met
0-2 verloren. Het duel leek
op papier een aantrekkelijk duel te worden
en dat werd het ook.

u Redactie
U ‘s-Gravendeel
’s-Gravendeel zette al vroeg
druk op de verdediging van
SC Botlek en noopte de Spijkenissers tot achteruitlopen.
De eerste kansen waren toch
voor de bezoekers. Hierna
hervond ’s-Gravendeel zich.

Het plan om vroeg druk te zetten begon te werken. Het was
Marco van Zomeren die de
kans kreeg om een vrije trap te
verzilveren, maar keeper Leroy
van Oosten redde bekwaam. De
druk op het doel van SC Botlek
werd alleen maar groter. ’s-Gravendeel dicteerde de wedstrijd
en creëerde legio kansen, maar
de trekker werd niet overgehaald. ’s-Gravendeel begon
niet scherp aan deel twee, want
er waren nog maar 55 seconden
gespeeld toen Botlek een voorsprong nam. John Ackon profiteerde van onachtzaamheid in
de verdediging van ’s-Gravendeel en zette de bezoekers op

0-1. s-Gravendeel leek even het
spoor bijster te zijn. De gasten
kregen mogelijkheden om de
score uit te bouwen. Daarna had
de thuisploeg weer pech toen
Vincent Kroon na een mooie
actie de paal raakte. In de slotfase vergrootte Botlek toch de
voorsprong. Ralf van der Meer
maakte 0-2 voor de gasten.
Het harde werken van ’s-Gravendeel werd niet beloond. En
weer werd trainer Rene Scholts
getrakteerd op een tegenslag,
want beide centrale verdedigers
Michael Nijssen en Bojan Stefanov vielen geblesseerd uit. En
naar het zich laat aanzien voor
Stefanov ernstig.

