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Piershil heeft
geen moeite
met DBGC
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Gelijkspel Strijen en NSVV

KORT NIEUWS

PIERSHIL - De voetballers van

DVO pakt set
tegen koploper

Korbatjo kansloos
tegen Merwede

Piershil hadden zaterdag
weinig moeite met DBGC.
De ploeg van trainer Ralph
Kalkman won met 3-0 en
blijft tweede in de rangschikking achter Rhoon,
dat punten liet liggen. Darwyn Pennock opende de
score tegen DBGC voor de
promovendus. Hij werd bediend door Kevin Koesveld:
1-0. De treffer kwam het spel
van de thuisploeg ten goede, want de titelkandidaat
speelde fris. Na een klein
half uur spelen verdubbelde
Piershil de voorsprong. Na
een snelle combinatie tussen Koesveld en Alex van
Dijk, stond laatstgenoemde
één op één met de keeper
en faalde niet. DBGC probeerde met verzorgd voetbal om het Piershil lastig te
maken, maar grote kansen
leverde dat niet op voor de
bezoekers. Na rust stormde
DBGC uit de kleedkamer om
snel terug in de wedstrijd te
komen, maar Piershil bleef
overeind. In de tegenstoot
was de thuisploeg gevaarlijk. Zo waren Koesveld en
Ricardo Hoogwerf dichtbij
een treffer. Het slotakkoord
was voor Patrick Korpel, die
uit een afgeslagen corner de
bal in de hoek deponeerde:
3-0. “Een prima overwinning voor ons”, aldus speler
Van Dijk. “We gaven weinig weg en scoorden op de
juiste momenten. Komende
zaterdag wacht Rijnmond
Hoogvliet Sport.

OUD-BEIJERLAND - De volleybaldames van DVO
is het gelukt om een set
te winnen van koploper
Sliedrecht Sport 5. In een
wedstrijd die gekenmerkt
werd door lange service
series, werd de eerste set
met 17-25 gewonnen door
DVO.
In de volgende sets waren
de volleybaldames uit
Sliedrecht constanter in
het serveren waardoor
zij de sets naar zich toe
konden trekken (25-19 en
25-19). In de vierde set
zag DVO een voorsprong
van 14-18 verdwijnen door
een goede serve van de
tegenpartij waardoor een
spannend einde van de set
volgende, die nipt verloren
ging met 31-29.
Een gevolg van hoge
servicedruk is dat er een
wedstrijd ontstond met
lange rally’s. Door de
minder passing konden
de aanvallers minder goed
bediend worden, waardoor de verdediging meer
kans had om de ballen te
verdedigen.
Op het moment dat een
aanvalster van volleybalvereniging DVO in stelling
kon worden gebracht, hadden de dames van volleybalvereniging Sliedrecht
ook nog een goed blok die
het scoren verhinderde.
DVO had na afloop het
gevoel dat er meer in de
wedstrijd had gezeten.

OUD-BEIJERLAND - In tegenstelling tot de 18-10 winst
de week ervoor liepen de
korfballers van Korbatjo
tegen Merwede zelf achter
de feiten aan.
Binnen korte tijd stond
de korfbalploeg Merwede
met 5-0 voor. Na de 5-0
waren het Rikkert Huisman en Dennis de Wit die
de 5-1 en 5-2 binnenschoten.
Alex de Reus bracht Korbatjo verder terug tot 6-3
en 6-4. De korfballers van
Merwede verruimde echter weer de voorsprong;
na 8-4 bleef de voorsprong
minimaal drie punten tot
aan de 11-7 ruststand. Het
waren vooral de korfbaldames van Merwede die
in de eerste helft het verschil maakten. Direct na
rust bouwde korfbalploeg
Merwede de voorsprong
verder uit naar 14-7.
De coach van korfbalvereniging Korbatjo, Peter
Potter, zag zijn korfbalteam kansloos ten onder
gaan. Merwede bleek een
meer complete korfbalploeg en de scherpte aan
Korbatjo-zijde ontbrak.
Korfbalploeg Merwede
bouwde de voorsprong
verder uit. Na de 21-12
door Rikkert Huisman,
deze korfbalwedstrijd de
beste speler aan Korbatjo
zijde, gaf de scheidsrechter het verlossende eindsignaal.

Strijen en NSVV waren zaterdag aan elkaar gewaagd en speelden gelijk.

De streekderby tussen
Strijen en NSVV is
geëindigd in een
gelijkspel. Het duel in de
tweede klasse eindigde
in 1-1.
STRIJEN – De Numansdorpers
namen het initiatief in de
eerste helft. Strijen speelde
te afwachtend en NSVV had
duidelijk meer vertrouwen
ondanks de laatste plaats in
de afdeling. NSVV zocht het
doel van de opponent, terwijl
de thuisploeg zich beperkte
tot een spaarzame counter,
die ook nog eens niets opleverden. NSVV kreeg wel

drie doelrijpe kansen om tot
scoren te komen.
Acht minuten voor rust was
het ook terecht raak voor
de bezoekers. Het was oudStrijen speler Kelvin van
der Giesen die een te zachte
terugspeelbal onderschepte
en met een strak en laag
schot keeper Sem Kerkhof
kansloos liet. Strijen kon
voor rust niet meer doen
dan de schade beperken en
dat lukte. Na rust veranderde het spelbeeld compleet.
Strijen zocht nu wel de aanval en legden de bezoekers
hun wil op. Diverse kansen
volgden voor de Strijenaren.
Jan Jaspers, Michael Slingerland en Sjoerd van der Pers

Heeft de gemeente
de juiste gegevens van u?
Voorkom gedoe, kijk het na.
Klopt uw adres, het aantal kinderen
dat u hebt en met wie u getrouwd
bent? De overheid gebruikt deze
gegevens voor het toekennen van
uitkeringen en toeslagen. Wilt u gedoe
voorkomen? Controleer dan op
mijn.overheid.nl of u goed geregistreerd staat bij uw gemeente.
Uw gegevens staan in de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA). Organisaties
als de Belastingdienst, UWV en de SVB
gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld
voor het toekennen van kinderbijslag,
zorgtoeslag of een uitkering. Ook de
gemeente gebruikt deze gegevens,
onder andere voor het uitgeven van
parkeervergunningen en het sturen van
stempassen.
Wijzigingen op tijd doorgeven
Het is belangrijk dat uw gegevens in
de GBA kloppen. En dat u op tijd

wijzigingen doorgeeft. Volgend jaar
komt er namelijk een nieuwe wet.
Volgens deze wet kan de gemeente u een
boete opleggen als u wijzigingen niet op
tijd doorgeeft. U moet bijvoorbeeld uiterlijk vijf dagen na verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven. Een boete is maximaal
€ 325,-. Controleer uw gegevens via
mijn.overheid.nl, geef wijzigingen tijdig
door en voorkom een boete.
Hoe controleert u uw gegevens?
Ga naar mijn.overheid.nl, log in met
uw DigiD en controleer uw gegevens.
Kloppen uw gegevens niet? Of gaat u
bijvoorbeeld verhuizen of emigreren?
Meld dit dan bij uw gemeente. Meer
weten? Kijk op www.voorkomgedoe.nl.
Heeft u geen internet, ga dan langs bij
uw gemeentehuis.
Meer informatie
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kwamen net te kort om de
bal over de doellijn te werken.
Zeven minuten voor tijd
werd de thuisploeg toch
beloond. Slingerland kopte
een van de lat terugspringende bal in het net: 1-1.
Strijen staat op de zevende
plaats in de afdeling, NSVV
blijft hekkensluiter met elf
punten.
Komende zaterdag krijgt
NSVV promovendus SC
Botlek uit Spijkenisse op
bezoek. Strijen gaat naar Rozenburg, om daar tegen de
huidige nummer twaalf van
de ranglijst te spelen. Brielle
blijft de ongenaakbare koploper.

Kom op 13 en 14 december langs in onze winkel voor onze kerst aanbiedingen

Serving Tray set van 2

Christmas Tree
Triple

Christmas Round
Hurricane

€ 17,95

€ 59,95

€ 39,95

L ‘Amour Lantaarn

Lumiere

Double Hurricane

Rouge Wineglass

€ 49,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 10,95

1+1

Prego-Voice

GRATIS

10%
KORTING

15%
KORTING

20%
KORTING
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