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Slechte start
blijkt fataal
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NSVV kan niet stunten

STRIJEN - Afgelopen zaterdag

stond voor de korfballers
van Ventura Sport de uitwedstrijd tegen Seolto op
het programma. De Strijense ploeg die vorige week verraste tegen Olympia kwam
slecht uit de startblokken tegen deze opponent. De eerste
twee aanvallen van Seolto
waren meteen raak. De ploeg
uit Vlissingen kreeg hierdoor vleugels en bouwde de
voorsprong rustig uit. Pas na
een kwartier maakte Dennis
Batenburg de eerste Ventura
treffer. De 5-1 achterstand
die toen op het bord stond,
wisten de Strijenaren nooit
echt meer te dichten. Weliswaar werd de rust bereikt
met een 8-6 stand en kwam
Ventura in de tweede helft
nog een paar keer op gelijke
hoogte (8-8,9-9,10-10 en 1111), maar steeds wist Seolto
in de eerstvolgende aanval
weer een voorsprong te pakken. De laatste tien minuten
bouwde de ploeg uit Vlissingen de voorsprong uit naar
14-11, de laatste twee treffers van respectievelijk Dennis Batenburg en Annemiek
Leunis mochten niet meer
baten. Na de 14-13 kreeg
Ventura Sport geen mogelijkheid meer om op een, op
basis van de inspanningen,
verdiend gelijkspel te komen. De treffers bij Ventura
Sport kwamen op naam van
Annemiek Leunis en Dennis Batenburg (beiden vier),
Lennert Leunis en Jonah
Sanderse (beiden twee) en
Siebe Buitendijk.

Voor heel zware zorgen is het nog te vroeg, feit is wel dat NSVV na twee wedstrijden nog puntloos
foto: pr
is.

De voetballers van NSVV
hebben op eigen veld
niet voor een verrassing
kunnen zorgen tegen
Brielle. De ambitieuze
bezoekers wonnen in
Numansdorp met 0-3.
Vorig seizoen pakte NSVV
nog zes punten tegen
Brielle over twee duels.
door Cris Rolandus
NUMANSDORP - Afgelopen
zaterdag was Brielle echter
vanaf het beginsignaal de
betere ploeg, zonder tot oogstrelend voetbal te komen.

De eerste speldenprikjes waren zelfs van de thuisploeg.
Kelvin van der Giesen werd
goed gelanceerd, maar hij
stuitte op de Brielse doelman. Daarna kwamen de
gasten op voorsprong. Een
misverstand tussen Lars van
de Erve en Jasper Huisman
leidde de openingstreffer in.
De verbaasde Brian Smits
profiteerde dankbaar van
de fout aan NSVV-zijde: 0-1.
Na dat doelpunt probeerde
Brielle de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar NSVV
herstelde zich. De gastheren
kregen wat kleine mogelijkheden, maar Robin Verhoeven en Jasper Huisman
schoten niet met scherp. In

de tweede helft deed Brielle
er een schepje bovenop. Drie
minuten na rust was het al
0-2. Timo Blom vond de uiterste hoek na een knappe
actie. NSVV probeerde snel
te antwoorden. Kjetil Mol en
Verhoeven slaagden er niet
in om de spanning terug
te brengen in het duel. Een
kwartier voor tijd viel vervolgens de definitieve beslissing. Blom kopte uit een
voorzet van Danny Krayema
fraai binnen: 0-3. Door de
nederlaag blijft NSVV staan
op nul punten uit twee duels. Vorige week verloren
de Numansdorpers nipt bij
Hellevoetsluis.
Zaterdag
volgt Lombardijen.

KORT NIEUWS
Korbatjo doet
zichzelf tekort

Strijen geeft
voorsprong weg

OUD-BEIJERLAND - Een week

STRIJEN - De voetbal-

eerder presteerden de
korfballers van Korbatjo
al onder de maat, maar
afgelopen zaterdag was
echt een dieptepunt tegen
PSV. Het creëren van kansen was geen probleem.
Integendeel; PSV bleek
de minste tegenstander
tot dusver. Echter de
vele kansen werden niet
afgerond. Korbatjo deed
zichzelf hiermee te kort
en maakte ook verdedigend te veel persoonlijke
fouten, waardoor PSV
veel strafworpen toegekend kreeg door de goed
fluitende arbiter Just Riet.
Korbatjo gaf de Eindhovenaren het gevoel dat er
iets te halen viel. In de
rust stond het 7-8. Peter
Potter gaf zijn ploeg een
donderspeech, maar kreeg
de spelers en speelsters
hiermee niet op scherp.
In de tweede helft bracht
hij Mathijs Wolff in het
veld voor Dennis de Wit
en Mark den Breejen voor
Alex de Reus. Deze wissels hadden echter niet het
gewenste effect, ondanks
dat zij voor een kwart van
de doelpunten zorgden.
Korbatjo verloor met 12-14.
Volgende week mag de
Agrimarkt-formatie in
Hardinxveld-Giessendam
aan de bak tegen Vriendenschaar om te proberen
daar de eerste zeizoenszege binnen te slepen.

lers van Strijen hebben
afgelopen zaterdag een
3-2 nederlaag geleden bij
Wieldrecht. De bezoekers
openden wel de score in
de eerste uitwedstrijd van
het seizoen. Uit een voorzet van Sven Post kopte
Jan Jaspers de 0-1 binnen.
De thuisploeg rechtte de
rug en was de bovenliggende partij. Toch kwam
Strijen halverwege het
eerste bedrijf op een 0-2
voorsprong, toen Thomas
Lagerweij onderuit werd
gehaald en Mark Stam
de toegekende penalty
benutte. Na rust deed
Wieldrecht wat terug. Bas
Verhoeven bracht de spanning volledig terug (1-2).
De gastheren stroopten de
mouwen vervolgens op
en Strijen werd overlopen. Een eigen doelpunt
van Kevin Theuns gaf
Wieldrecht het benodigde
zetje (2-2). In de slotfase
leek Strijen zich weer
te herpakken en kreeg
het ook kansen. Op het
moment dat beide ploegen
genoegen leken te nemen
met een punt, maakte
Wieldrecht alsnog de winnende. Michiel de Groot
kopte de 3-2 binnen.
Voor aanstaande zaterdag
staat de thuiswedstrijd tegen Neptunus-Schiebroek
op het programma. Man
of the match is Sven Leijs,
pupil van de week.
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