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Atleet Fouad Fertoute was
zondag snelste in Spijkenisse
OUD-BEIJERLAND - Fouad Fertoute was zondag de sterkste
in Spijkenisse in een loop
om het Van Buurencircuit.
De atleet van AV Spirit noteerde een tijd van 51.59.
Bij de dames stonden Marja
Sundermeijer en Marjolijn
Bakker op het podium. Ze
waren allebei derde in hun
klasse (1.10.56 en 1.14.25).
Jan van Gent en Armand
Stolk maakten er samen een
mooie strijd van, hun tijden
waren 1.02.18 en 1.02 22.
Teun Noordhoek volgde in
1.08.20 en deed goede zaken
voor het algemeen klasse-

ment in de klasse 60+. Eline
Vree finishte in 1.15.09. In
Zoetermeer was een 15 kilometer wedstrijd. Daar waren zes mensen van Spirit
actief. Arnold Rijsmus was
daar veruit de snelste van de
groep, zijn .05.50 was tevens
een PR. Arnout Bosch was
na een week met rugklachten nog niet in goede doen
en moest zijn trainingsmaatje ruim voor laten gaan
(1.11.56). Wim van Ardennen was net als zijn trainer
tevreden met zijn 1.13.30.
Bart Bovenberg volgde in
1.15.44. Dick Hordijk en

Yolanda Nobel sloten de rij
met een tijd van 1.24.11 en
1.26.16. In Burgh-Haamstede namen Spirit-atleten deel
aan de Mosselcross, negen
kilometer door de duinen
van West-Schouwen. De
Spirit-tijden: Steef Rosmolen
34.39, Marcel de Vette 34.40,
Kees van Bloois 35.36, Erik
Groeneweg 35.50, Jan van
Gent 36.01, Jan van Bennekom 36.13, Martijn Korbijn
40.11, Gerard van Wissen
42.03, 12 Ellen Kleijkamp
42.10, Marja Sundermeijer
43.22, John Rosmolen 44.23
en Luutsen Drost 49.42.

Piershil is te sterk voor NBSVV
PIERSHIL - De voetballers
van Piershil hebben de
derby tegen NBSVV met
3-0 gewonnen. De eerste
helft van het duel was allesbehalve hoogstaand. De
thuisploeg had de meest
aanvallende intenties en
dat resulteerde in twee
afstandsschoten van de
sterk spelende Wesley
Koedam. Nadat Piershil
twee keer recht dacht
te hebben op een strafschop, kwam de ploeg van
trainer Ralph Kalkman
op voorsprong. Edwin
Bestebreur bediende
Patrick Korpel, die doelman Robin Barendrecht

DVO verliest van
sterk VCN

verschalkte: 1-0. Vlak na
rust was het weer Korpel
die met een harde volley Barendrecht aan het
werk zette. NBSVV bleef
tevergeefs hetzelfde spel
hanteren. Lange ballen
naar Danny Pelizzon, die
koppend probeerde zijn
collega aanvaller Robin
van Dreumelen te bereiken. Pelizzon won dan
nog regelmatig een kopduel maar, Van Dreumelen
werd de gehele wedstrijd
prima afgedekt door de
verdedigers van Piershil,
waardoor NBSVV eigenlijk nooit gevaarlijk werd.
Aan de andere kant was

Winst voor Korbatjo

het Alex van Dijk die
zijn klasse liet zien. Met
een prachtige pass zette
hij Edwin Bestebreur,
vreemd genoeg zaterdag
de enige Bestebreur binnen de lijnen, vrij voor
doelman Barendrecht:
2-0. Verder kon NBSVV
geen vuist meer maken
om Piershil nog onder
druk te zetten en dus
speelde de thuisclub de
wedstrijd vrij gemakkelijk uit. In de slotminuut
besliste Pieter Batenburg
de zaak helemaal door
een prima voorzet van de
ingevallen Sven van der
Geer binnen te werken.

De korfballers van Korbatjo uit Oud-Beijerland deden goede zaken in Vlaardingen. Ze wonnen de
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eerste uitwedstrijd in dit zaalseizoen met 13-20.

De korfballers van
Korbatjo zijn het nieuwe
zaalseizoen gestart met
een zege. In Vlaardingen
wonnen de OudBeijerlanders met 13-20
van KVV.
REGIO - De openingstreffer

was voor Vlaardingen, maar
Jan den Breejen antwoordde
direct namens de gasten.
Tot aan de rust ging het gelijk op, vanaf 5-5 steeds in
het voordeel van Korbatjo,
dat er echter niet in slaagde
het gat van twee doelpunten
te vergroten. Met een ruststand van 8-10 toonde coach

NSVV boekt tweede zege

Bonusset
De ‘bonusset’ was de laatste
mogelijkheid om nog een
punt te halen voor DVO. In
deze set bleven de Oud-Beijerlandse dames goed bij en
konden ze na een 20-20 tussenstand, de set naar zich
toe trekken met 25-22. Een
1-3 overwinning voor het
bezoekende team waar weinig op af te dingen viel.

PUTTERSHOEK - De jeugd-

NSVV wist zaterdag weer eens drie punten te halen en evenzoveel doelpunten te scoren. Leonidas
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moest eraan geloven tegen de Numansdorpers.

De voetballers van NSVV
hebben overtuigend
de tweede zege van
het seizoen geboekt.
Leonidas werd zaterdag
met 3-0 verslagen door
de Numansdorpers.
NUMANSDORP - De Rotterdammers openden sterk,
maar vervolgens nam NSVV
het initiatief in handen. Kelvin van der Giesen opende
de score: 1-0. Na rust bleef
de thuisploeg domineren.
Oskar van Gelderen verdubbelde de voorsprong voor
de tweedeklasser. Leonidas
trachtte nog wel terug te ko-

men in het duel, maar bij tegenstoten was NSVV gevaarlijker. Tien minuten voor
tijd was het raak. Van der
Giesen maakte zijn tweede
van de wedstrijd: 3-0.
XerxesDZB – Heinenoord
Heinenoord heeft afgelopen zaterdag niet voor een
stunt kunnen zorgen bij
XerxesDZB. De ploeg van
trainer Ronald Hulsbosch
ging met 3-0 onderuit bij
de Rotterdamse club. In de
eerste helft bleven de bezoekers nog overeind, maar
moest Heinenoord wel met
tien man verder. Edwin
Petersen ging in de fout en
scheidsrechter Menno Kloet

kon niets anders doen dan
het een rode kaart voorschotelen. In de tweede helft
werd de druk van de gasten
groter. Na 65 minuten viel
het verdiende Rotterdamse
doelpunt. Robert Pot opende de score voor de formatie
van interim-trainer Cor Pot.
Tien minuten later volgde
een aanval uit het boekje en
verdubbelde Joel da Veiga
Martins de score: 2-0. In de
absolute slotfase werd het
ook nog 3-0. Pot maakte zijn
tweede goal van de wedstrijd. Heinenoord blijft op
zes punten uit negen wedstrijden. Komende zaterdag
komt Smitshoek op bezoek
in de Hoeksche Waard.

Madjoe – Ventura Sport
Ventura Sport ging wel onderuit. De Strijenaren waren niet opgewassen tegen
Madjoe uit Rijnsburg: 15-8.
Bij rust keek de jonge ploeg
van coach Pim Korbijn al tegen een 8-3 achterstand aan.
Toch startte Ventura Sport
nog wel vol goede moed aan
de tweede helft. De ploeg
had de hoop op een goed resultaat nog niet opgegeven,
maar snel werd duidelijk
dat de Strijenaren het gat
niet meer konden dichten.
Madjoe kwam geen moment
echt meer in de problemen,
al speelde Ventura Sport
wel minder slordig dan in
de eerste helft.

KORT NIEUWS
Schaatsers
presteren in Breda

OUD-BEIJERLAND - De vol-

leybaldames van DVO hebben in hun wedstrijd tegen
King Software VCN een tegenstander ontmoet die met
goed volleybal terecht de
overwinning pakte.
De Oud-Beijerlandse dames
waren vanaf het begin onder
de indruk van het enthousiasme en het lawaai van de
bezoekers. De eerst set ging
gelijkmatig op, waarbij DVO
nog een kleine voorsprong
nam, maar de bezoekers
plaatste aan het einde van
de set een eindsprint en gingen en wonnen de set met
17-25.
De tweede set begon dramatisch voor het thuis team, na
een service beurt stond het
0-9 en dan is het nog zeer
moeilijk om terug te komen.
Dit lukte dan ook niet en
ging de set met 13-25 verloren. In de derde set kwamen
de dames van DVO weer beter in de wedstrijd, hoewel
ze heel de set steeds op een
kleine achterstand stonden.
Dit was voldoende voor de
bezoekers om met 20-25 de
set te winnen.

Peter Potter zich tevreden,
maar waarschuwde hij het
team dat het doelpuntenverschil nog onvoldoende
was om te rekenen op winst.
Na rust was het man of te
match Rikkert Huisman,
die middels een vrije bal de
stand op 8-11 bracht. Vervolgens liet Korbatjo KVV weer
dichterbij komen tot 10-11.
Wederom Huisman en Den
Breejen schoten toen de 1012 en 10-13 binnen. Korbatjo
was de betere ploeg, maar
drukte onvoldoende door.
Pas na de 12-15 door uitblinkster onder de dames
Geertje van der Meij bouwde Korbatjo de stand uit tot
uiteindelijk 13-20.

schaatsers van het district
Hoeksche Waard en skeelerclub Puttershoek heeft
zaterdag goed gepresteerd
op de kunstijsbaan in
Breda, waar de regioselectie wedstrijden werden
verreden. Bij de jongens
c-pupillen won Kayo Vos
en werd Mathieu Hollaar
tweede. Bij de meisjes
b-pupillen eindigde Fleur
Biesbroek als vierde en
werd Emma Barth achtste.
Olav Kooij won de race
bij de jongens b-pupillen,
Bart Niemansverdriet
(zesde) en Jarno van der
Ent (negende) eindigden
ook in de top tien. Sam
Hagers kwam als vierde
over de meet bij de dames
a-pupillen. Larissa Vos
(tweede) en Nikki van
der Zee (achtste) presteerden goed bij de meisjes
c-junioren. Brian van Vliet
pakte winst bij de jongens, Martijn Barth werd
vijfde, André Zevenbergen
achtste. Bij het avondprogramma namen sommige
schaatsters nog deel aan
de regiomarathon over
veertig ronden. Op het
podium eindigde Marijn
Bart (derde).

FC Binnenmaas
dieper in zorgen
MAASDAM - FC Binnen-

maas moet zich na een
nieuwe nederlaag ern-

stig zorgen gaan maken.
Afgelopen zaterdag ging
de ploeg op eigen veld
met 0-3 onderuit tegen FC
Vlotbrug, waardoor FC
Binnenmaas stevig op de
voorlaatste plaats staat
van de derde klasse D. In
de zeer matige wedstrijd
begon de thuisploeg nog
wel redelijk. In de beginfase kreeg de formatie van
trainer Mark Weel enkele
kansen. Zo schoot Bas de
Kruijff net voorlangs. Na
een kwartier spelen werd
een treffer van Tim Vos
afgekeurd vanwege een
overtreding die daar aan
vooraf was gegaan. Even
later kregen de gastheren
een strafschop, maar diezelfde Vos knalde op de
paal. Na rust kabbelde het
duel voort. De Hellevoeters werden steeds gevaarlijker en na een klein uur
spelen was het raak via
invaller Shenomaar Pers.
FC Binnenmaas probeerde
daarna nog wel wat te
forceren, maar de ploeg
van trainer Bert van der
Lijn liep uit naar een 0-3
zege door treffers van Pers
en Simeon Seghers.

Yoga for You
OUD-BEIJERLAND - Stich-

ting Hoeksche Waard
Runners organiseert Yoga
For You voor het goede
doel, de ROPARUN. Zaterdagochtend 16 november
in vrijetijdscentrum de
Boogerd van 10.00 uur tot
12.00 uur.

