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23-ste Binnenmaasloop is
mogelijk de laatste geweest
OUD-BEIJERLAND - De zater-

dag gelopen 23-ste editie
van de Starshoe Binnenmaasloop zou weleens de
laatste geweest kunnen zijn.
De werkgroep die deze loop
jarenlang
georganiseerd
heeft stopt mee. Als er binnen atletiekvereniging Spirit
niemand deze taak op zich
neemt, ziet het er slecht uit
voor de wedstrijden die Spirit organiseert. Voor de Mourik Nieuwjaarsloop, die op 4
januari plaatsvindt, is al wel
een klein groepje gevonden,
maar dat is niet voldoende.
Spirit zit ook al zonder voor-

zitter en dat voor de snelst
groeiende club uit de regio.
Afgelopen weekend stonden
nog veel atleten aan het vertrek voor de Binnenmaasloop, onder prima weersomstandigheden. Diverse
atleten van Spirit liepen een
persoonlijk record. Op de 5
kilometer en de halve marathon kwamen 270 atleten af
naar het recreatieoord aan
de Binnenmaas. Ali Shugul
zegevierde in een tijd van
1.16.57. Amy van den Broek
was de snelste bij de dames
(1.27.56). Folkert van der
Krol was de snelste veteraan

in 1.20.48. Autilia Stappen
was bij de dames de snelste
veteraan in 1.32.48. Matei
Guttenberg verbeterde zijn
PR in 1.30.02. Ferry Ton
volgde in 1.33.52 en verpulverde daarmee zijn vier jaar
oude record met vijf minuten. Cees van Es en Melinda
Bakker straalden toen zij
de finish passeerden in een
nieuw persoonlijk record,
respectievelijk 1.41.42 en
1.41.47. Kitty de Kraa bracht
haar PR op 1.42.44. Susan
Bezemer en Marco Vroegindeweij brachten hun PR op
1.54.47.

Ventura Sport verliest van GKV
STRIJEN - Ventura Sport
kwam afgelopen zaterdag
ook in de derde wedstrijd
van de zaalcompetitie niet
tot winst. In Den Haag
was GKV de ploeg die uiteindelijk de punten pakte.
Het werd 19-14 voor de
thuisploeg. De beginfase ging gelijk op en de
ploegen waren aan elkaar
gewaagd. Na 20 minuten
spelen was de tussenstand 5-4 in het voordeel
van GKV. Het verschil
werd door de thuisploeg
gemaakt in de laatste tien
minuten van de eerste
helft. Ventura Sport
speelde in deze periode

DVO is klaar in
de beker
OUD-BEIJERLAND - In de tweede bekerronde zijn de volleybalheren van DVO uitgeschakeld door Next Volley
uit Dordrecht. De heren begonnen ronduit zwak aan de
wedstrijd. De service van de
Dordtenaren kon niet goed
worden verwerkt en in korte tijd was de achterstand
groot: 13-7. Deze kon niet
meer goed gemaakt worden
en de set ging met 25-9 verloren. In de tweede set herstelden de Oud-Beijerlanders zich en werd de strijd
volop aangegaan, waardoor
de stand gelijk op ging tot
het einde van de set. De tegenstander zat echter aan
de goede kant van de score
en na 4 setpoints konden zij
ook de tweede set naar zich
toe trekken (28-26). De derde set ging gelijk op tot 1818 waarna toch weer kleine
foutjes de heren van DVO
de das om deden (25-19). De
uitschakeling is weliswaar
een teleurstelling, desalniettemin waren er enkele
positieve punten te melden.
Zo maakte de vijftienjarige
Laurens Kramer een goed
debuut in het basis zestal.
Hij ontwikkelde zich gedurende de wedstrijd tot de
beste aanvaller aan Beijerlandse kant. Daarnaast was
Dirk Zegel weer beschikbaar na zijn breuk in zijn
hielbeen 8 weken geleden.
Hij speelde de wedstrijd op
de libero positie. De verwachting is dat hij vrijdag
in Sliedrecht weer volledig
inzetbaar zal zijn.

erg slordig, wat gepaard
ging met veel plaatsfouten
en korte aanvallen. GKV
rook haar kans, werd gretiger en sloeg een gat. In
een korte periode was het
verschil ineens vijf punten (10-5). In de tweede
helft herstelde Ventura
Sport zich van de slordige
fase net voor rust en werd
er om en om gescoord.
De Strijenaren waren
echter niet bij machte om
het gat te dichten. De vijf
doelpunten verschil bleef
gehandhaafd tot het einde
van de wedstrijd. GKV
kwam nooit echt meer in
gevaar (19-14). Aanstaan-

SHO pakt periodetitel

de zaterdag speelt Ventura
Sport thuis tegen De Vinken uit Vinkeveen. Een
onbekende tegenstander
voor de ploeg uit Strijen,
waartegen wel de eerste
broodnodige punten gehaald moeten worden. De
wedstrijd begint om 16.30
uur in Strijen. Tegen GKV
was Jonah Sanderse topscorer met vijf doelpunten. Gerald van Melick
volgde met vier doelpunten. Siebe Buitendijk trof
driemaal de korf. Dennis
Batenburg en Annemieke
Leunis scoorden allebei
één keer voor Ventura
Sport in Den Haag.

Vorige week nog somberheid over een herfstdip, zaterdag pakte SHO de eerste periodetitel. De
Foto: John de Pater
Oud-Beijerlanders wonnen thuis van Sliedrecht met 2-0.

SHO heeft beslag gelegd
op de eerste periodetitel.
De Oud-Beijerlanders
kwamen in het restant
tegen Sliedrecht (een
half uur) niet meer in de
problemen en wonnen
met 2-0.
OUD-BEIJERLAND - Eind ok-

tober was het duel tussen
de topploegen uit de eerste
klasse C gestaakt door de
scheidsrechter. SHO stond
op dat moment al met 1-0
voor. Sliedrecht zocht in het
restant afgelopen zaterdag
vanaf het begin fel naar de
gelijkmaker, maar de Oud-

Verlies ADO en Korbatjo

Beijerlandse formatie wist
de schade beperkt te houden. De minimale marge
bleef staan en ook SHO
kreeg kansen om het duel
definitief in het slot te gooien. De thuisploeg werd in
het zadel geholpen toen Fitim Meha op de bon ging na
een pittige overtreding en
vervolgens ook nog verhaal
ging halen bij de leidsman,
die dat beloonde met nog
een gele kaart. Toch kreeg
Sliedrecht nog wel kansen
op de gelijkmaker. Doelman
Raymon Kuipers had een
prachtig antwoord op een
knal van Luciano van Harlingen. Vervolgens bracht de
sluitpost met een verre uit-

KORT NIEUWS
Volleyballers DVO
onderuit na een
collectieve oﬀ-day
OUD-BEIJERLAND - Aan

De korfballers van Ado streden zaterdag voor wat het waard was maar moesten uiteindelijk net het
Foto: John de Pater
onderspit delven.

De korfballers van ADO
hebben zaterdag in een
spannende wedstrijd
net aan het kortste eind
getrokken. De formatie
uit ’s-Gravendeel verloor
thuis nipt met 16-17 van
Weidevogels.
‘S-GRAVENDEEL - Door de nederlaag staat ADO op de
voorlaatste plaats van de
tweede klasse E. De ploeg
heeft twee punten uit drie
duels. Ook Fluks en DSO
hebben twee punten. Velocitas is de puntloze hekkensluiter in de afdeling. Komend weekend speelt ADO

een uitwedstrijd bij VEO,
de ongeslagen koploper van
2E.
ONDO – Korbatjo
Korbatjo verloor zaterdag in
’s-Gravenzande bij ONDO.
De thuisploeg zegevierde
nipt met 14-13. In de eerste
tien minuten was het spel
van Korbatjo goed. Vanaf
3-3 daalde echter het niveau aan Korbatjo-zijde en
lieten de Oud-Beijerlanders
ONDO uitlopen naar een
8-5 ruststand. In de tweede
helft liep het verschil verder
op tot 10-5. Korbatjo had zeker kansen, maar rondde die
onvoldoende af. Toch gaf het
team van coach Peter Potter

zich niet zomaar gewonnen. Net als de week ervoor
kreeg het de kans om in de
slotfase te stunten. Via 13-9
kwamen de Oud-Beijerlanders terug tot 13-12. Direct
daarna kreeg een dame van
ONDO teveel ruimte gegeven, waardoor ze de 14-12
binnenschoot.
Topscorer
Alex de Reus bracht Korbatjo op 14-13 en verschillende
kansen op de gelijkmaker
volgden, maar ONDO hield
stand. Alex de Reus was tegen ONDO de topscorer met
zeven doelpunten. Korbatjo
staat nu op een gedeelde
tweede plaats. Komende zaterdag komt Dijkvogels op
bezoek. Aanvang 18.30 uur.

trap direct Geert Bakker in
stelling. De aanvaller controleerde de bal en pegelde
de 2-0 tegen de touwen. In
het restant kwam SHO nooit
meer in de problemen en
legde het zelfs beslag op de
eerste periodetitel. Het elftal
van trainer Jeroen Rijsdijk
eindigt in de eerste periode
weliswaar gelijk met Spijkenisse, maar SHO heeft
een beter doelsaldo dan de
concurrent. Daardoor zijn
de Oud-Beijerlanders al verzekerd van deelname aan de
play-offs om een ticket in de
hoofdklasse. Komende zaterdag speelt SHO, dat tweede staat in 1C, op eigen veld
tegen Drechtstreek.

het bezoek aan Erasmus
Volley heeft het eerste
volleybaldamesteam van
DVO twee punten overgehouden. “Een collectieve
off-day”, zo omschreef
coach Mark Schregardus
de wedstrijd. “We speelde
zonder durf en lef en
daarom verdienden we
niet om te winnen’. Na
een eerste set die werd
verloren met 25-22, werd
Lyllou de Koning op de
aanvalspositie aan de
buitenkant ingezet en dat
gaf een gewenst effect.
De Oud-Beijerlandse
dames konden de tweede
en derde set naar zich toe
konden trekken (12-25 en
21-25). In de vierde set had
de tegenstander zich op
deze aanvalster ingesteld
en ook bij Lyllou was het
beste er vanaf.
De vierde set begon vervolgens slecht waardoor
de dames van DVO al
snel op grote achter stand
kwamen die niet meer
goed gemaakt kon worden.
De vijfde set werd door de
Rotterdamse dames met
15-11 gewonnen waarna
de conclusie al snel was
getrokken: gewoon een
wedstrijd om snel te vergeten en tevreden zijn met
het feit dat er nog punten
mee zijn gegaan naar OudBeijerland.

NSVV-kabouters
spelen hun eerste
wedstrijd

NUMANSDORP - Sinds
kort is voetbalvereniging
NSVV gestart met het zogenaamde kaboutervoetbal. In het kaboutervoetbal
kunnen kinderen die nog
geen 6 jaar zijn, wat de
minimum leeftijd is voor
F-pupillen, uitkomen in
de reguliere KNVB-competities om alvast kennis
maken met het voetbalspel.
Op speelse wijze en met
aangepaste spelregels
wordt balvaardigheid en
samen spelen geoefend.
Vooral veel balcontact,
veel scoren en veel plezier
is het motto. Afgelopen
zaterdag was het zo ver
voor de twee kabouterteams die het Numansdorpse NSVV inmiddels
al rijk is. Na drie weken
trainen kwamen deze
kleine matadoren in een
echte wedstrijd uit tegen
hun leeftijdgenootjes van
voetbalvereniging Zwervers uit Kinderdijk.
AANMELDEN

Belangstelling? Kinderen
vanaf 5 jaar kunnen zich
aanmelden bij NSVV. Kom
even langs of bel 0186653820 voor meer informatie. Komende zaterdag
speelt het eerste team van
NSVV weer in competitieverband in de tweede
klasse. Pernis komt dan op
bezoek in Numansdorp.

