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Korfballers Ventura Sport
verslaan ADO in derby
STRIJEN - De korfballers van
Ventura Sport hebben de
derby tegen ADO uit ’s-Gravendeel overtuigend met
14-7 gewonnen. Beide ploegen startten nerveus aan het
duel en de kansen waren in
die fase ook schaars. Na zes
minuten stond het 1-1 en die
score bleef gehandhaafd tot
een kwartier voor rust. Vervolgens had ADO heter betere van het spel en de ploeg
beloonde dat met doelpunten. De gasten liepen uit
naar een 2-6 voorsprong,
maar Ventura Sport deed
vlak voor het einde van de

eerste helft weer wat terug:
4-6. Na rust veranderde het
spelbeeld volledig. De Strijense thuisploeg kwam herboren uit de kleedkamer en
ADO kwam er nauwelijks
meer aan te pas. Binnen
een mum van tijd kwam de
jonge ploeg van trainer Pim
Korbijn langszij en kreeg
het de wedstrijd volledig in
handen.
Bij ADO lukte niets meer,
de gasten uit ’s-Gravendeel
waren geen schim meer van
de ploeg uit de eerste helft.
In de eerste 25 minuten van
de tweede helft scoorde

Ventura Sport maar liefst
tien doelpunten. Onder aanvoering van de jonge Siebe
Buitendijk en aanvoerder
Jonah Sanderse werd ADO
opgerold en Ventura Sport
liep uit naar 14-6.
Met nog tien minuten op de
klok leek het erop dat ADO
heel de tweede helft niet tot
scoren kwam, maar er werd
toch nog een strafworp gemaakt, waardoor de eindstand 14-7 werd. Aan Ventura Sport-zijde was Sanderse
met zes doelpunten heel belangrijk. Buitendijk trof vier
keer de korf.

ZBVH houdt stand tegen GOZ
MIJNSHEERENLAND - De
derby tussen GOZ en
ZBVH is zaterdag geëindigd in een 0-0 gelijkspel.
De Zuid-Beijerlanders
beperkten zich vooral tot
verdedigen, GOZ zocht
een gaatje in de stugge defensie van de bezoekers.
Dat lukte maar mondjesmaat, meer dan een paar
kleine kansen waren
er voor rust niet. In de
tweede helft veranderde
het spelbeeld niet. De
thuisploeg kreeg kansjes en één grote. Keeper
Ronald van Lent wist een
kopbal van Robin Vollebregt via de paal te keren.

Verlies OZ/DH,
winst Korbatjo
- De korfballers van Oranje Zwart/De
Hoekse hebben de uitwedstrijd Volharding met 12-8
verloren. Tot de rust hielden
de gasten gelijke tred met
de Zeeuwen en namen zelfs
een knappe 1-5 voorsprong,
maar Volharding kwam
voor rust toch weer gelijk:
5-5. Ook in de tweede helft
startten de bezoekers vol
overtuiging. De ploeg sloeg
een gaatje van twee punten
(5-7), maar opnieuw lukte
het niet om die marge vast
te houden. Via 7-7 nam Volharding het heft in handen
en lukte het Oranje Zwart/
De Hoekse niet meer grip te
grijpen. Zaterdag speelt de
ploeg de laatste veldwedstrijd voor de start van het
zaalseizoen tegen ZKV.

De slotfase van het duel
was het boeiendst. GOZ
deed er alles aan om de
drie punten in eigen huis
te houden, maar ZBVH
hield stand, ook toen Lennart de Pee met twee keer
geel van het veld moest.
GOZ scoorde nog wel,
maar toen had de scheidsrechter al afgefloten.
DRL – Goudswaardse Boys
Goudswaardse Boys
slaagde er in dezelfde
vierde klasse wel in om
drie punten mee te nemen
uit Rotterdam dankzij een
2-3 zege bij DRL. Bij rust
stond Goudswaardse Boys

Geert Meijer wint duel

nog met 2-1 achter. Sonny
Verschuren en Aron
Utberg waren trefzeker
voor de Rotterdammers.
Stephen Roos maakte
tussen de bedrijven door
de gelijkmaker. Direct na
rust kwamen de gasten
weer op gelijke hoogte.
Roland Wolff werkte de
bal binnen na een slecht
verwerkte hoekschop:
2-2. DRL miste vervolgens
een makkelijk gegeven
strafschop, waarna
Goudswaardse Boys in
blessuretijd de winnende
maakte via Joeri Heistek:
2-3. GWB staat nu tiende
met zes punten.

Geert Meijer zag zaterdag zijn nieuwe ploeg Bolnes oertuigend winnen van Strijen, Meijer’s vorige
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werkgever.

De voetballers van Strijen
hadden zich ongetwijfeld
meer voorgesteld van
het weerzien met Geert
Meijer, de voormalig
trainer van de Strijenaren.
Bij Bolnes, Meijer’s
huidige club, ging de
tweedeklasser met liefst
4-1 onderuit.
STRIJEN - Voor rust was er

nog niets aan de hand. Jan
Jaspers had Strijen geheel
terecht op voorsprong gezet
en er waren kansen op meer.
Een doelpunt van Mark
Stam werd afgekeurd en hij

Geen kans voor NSVV

OSV Oud-Beijerland – SDV
In de vierde klasse E won
OSV Oud-Beijerland afgelopen zaterdag ruim met
4-1 van SDV. Nicolas Pane
opende de score voor de
thuisploeg, waarna Hatim

OUD-BEIJERLAND - De

NSVV wist geen vuist te maken in Dordrecht tegen Wieldrecht. De Numansdorpers staan op dit
moment onderaan in de tweede klasse D.

De voetballers van NSVV
hebben geen punten
overgehouden aan hun
bezoek aan Wieldrecht.
De thuisploeg was met
2-0 te sterk voor de
Numansdorpers.
NUMANSDORP - NSVV kwam
nauwelijks in de wedstrijd.
Alleen in de openingsfase
kregen de gasten een dot
van een kans. Rick van Houwelingen kopte na een voorzet van Kjetil Mol op de lat.
De Dordtenaren hadden hun
antwoord vijf minuten later
al klaar toen Marco Vrolijk
de bal op de paal schoot. Bij

de hoekschop die daarop
volgde kopte Stefan Gerritse
de bal uit de doelmond. Aan
de andere kant kopte Kelvin
van der Giesen een voorzet
van Jasper Huisman naast
het doel.
Na ruim een kwartier trok
de thuisploeg het duel naar
zich toe. Eerst kon keeper
Lars van de Erve een afstandsschot nog onschadelijk maken, maar een minuut
later was het toch raak. Bas
Verhoeven maakte de openingstreffer met een droge
knal: 1-0.
Vlak voor rust, net nadat
NSVV een kans onbenut
had gelaten, verdubbelde
Wieldrecht de score. Marco

Vrolijk haalde de trekker
over: 2-0. In de tweede helft
kwam NSVV er niet meer
aan te pas. De beste kansen
waren voor Wieldrecht, zo
af en toe kwamen de bezoekers nog gevaarlijk voor het
vijandelijke doel.
Voor Wieldrecht raakte
doelpuntenmaker
Vrolijk
kort voor tijd nog de paal.
Na vijf wedstrijden staat
NSVV laatste in de tweede
klasse D. De Numansdorpers wonnen pas een keer
dit seizoen. Ook Rozenburg,
vorig seizoen nog tweede in
de eindrangschikking, heeft
slechts drie punten. Brielle
is vooralsnog de ongenaakbare koploper.

Oucherif de score vlak na
rust verdubbelde. Na een
klein uur spelen besliste
Rory Goudswaard het duel
door de 3-0 te maken, maar
een minuut later was de
marge weer twee. Olaf Sap
was trefzeker voor de Rotterdammers. Oucherif bepaalde de eindstand op 4-1
door doel te treffen na een
lange rush. In de slotminuut
miste de doelpuntenmaker
nog wel een strafschop. Door
de winst staat OSV Oud-Beijerland op de vierde plaats
in de vierde klasse E met elf
punten uit zes wedstrijden.
Zaterdag 26 oktober speelt
OSV in competitieverband
tegen Zinkwegse Boys.

KORT NIEUWS
Volleybalsters DVO
verliezen

WESTMAAS

Korbatjo - Noviomagum
Korbatjo sloot het eerste duel
van het veldseizoen zaterdag
af met een 14-12 overwinning op Noviomagum. De
gasten uit Nijmegen keken
na zo’n 25 minuten al tegen
een 6-3 achterstand aan tegen de thuisploeg, maar vervolgens nam Noviomagum
het heft in handen en moest
Korbatjo lijdzaam toezien
hoe de voorsprong verdween
(6-8). De Oud-Beijerlanders
vochten zich knap terug in
de wedstrijd, tot aan 11-11
ging het gelijk op, waarna
een eindspurt ervoor zorgde
dat de punten in Oud-Beijerland bleven. Korbatjo heeft
nu een weekje vrijaf, voordat het zaalseizoen begint.

raakte ook nog de kruising.
In de tweede helft opende
Bolnes aanvallender. Na een
klein uur spelen was het
gelijk. Remco Buist maakte
1-1. Na dat doelpunt zakte
Strijen ver weg en daar profiteerde de thuisploeg van.
Rutger van Dijk besliste het
duel met twee doelpunten,
waarna Buist er van de
strafschopstip nog 4-1 van
maakte kort voor tijd.

dames van DVO zijn in
Groot-Ammers tegen het
tweede damesteam van
WIK/Unive tegen een 3-1
verlies aangelopen. De
dames gingen met enkele
(licht) geblesseerde spelers
op stap, zo waren Marloes
de Koning en Judith van
Kuijk beperkt inzetbaar.
Hierdoor waren het aantal
wisselmogelijkheden
beperkt voor coach Mark
Schregardus, ondanks de
aanvulling van Melissa
Mosselman uit de jeugd.
“We vergaten het steeds
aan het einde van de rally’s af te maken en dan
verlies je op rommelballen,” aldus de verliezende
coach. Hij is wel steeds
meer tevredenheid over
het positiespel en de
samenwerking tussen blok
en verdediging. “Dit kost
nog wel veel concentratie
bij de speelsters, dat nog
ten koste gaat van het
vrijuit spelen,” volgens de
coach die tevreden was
over de pluspunten die
hij zag.

ZVS geeft scheids
bloemetje
’S-GRAVENDEEL - In het
kader van ‘De week van de
scheidsrechter’, uitgeroepen door de Nederlandse
sportbonden en NOC*NSF
in de week van 5 tot en
met 13 oktober 2013, heeft

het bestuur van zwemen waterpolovereniging
ZVS gemeend dat zij alle
scheidsrechters binnen de vereniging in de
bloemetjes moet zetten
als blijk van waardering.
In dit geval ging het om
de waterpoloscheidsrechters binnen de vereniging. Daarnaast kregen
alle scheidsrechters een
nieuwe scheidsrechtersfluit door de vereniging
aangeboden. Het bestuur
van ZVS heeft besloten om
dit gebaar van waardering
naar alle vaste vrijwilligers binnen de vereniging te laten uitgaan. Het
bestuur zal hiervoor een
aantal momenten in het
lopende seizoen 2013-2014
gebruiken om daar invulling aan te geven.

Waterpoloheren
ZVS zegevieren
’S-GRAVENDEEL - De waterpoloheren van ZVS hebben in Vlaardingen met
2-7 gewonnen van ZVVS
5. Pas in de vierde periode
moest de formatie uit
’s-Gravendeel twee treffers incasseren. Daarvoor
was ZVS al uitgelopen
naar een ruime marge,
waardoor de winst nooit
in gevaar kwam. Wessel
Boersma maakte liefst vijf
van de zeven treffers voor
de gasten. Robert van Son
en Gerard Goud maakten
de zevenklapper compleet,
waardoor ZVS de derde
zege op rij boekte.

