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DVO pakt eerste overwinning
van het seizoen in Rozenburg
OUD-BEIJERLAND - De eerste

overwinning van het seizoen is door het eerste herenteam van volleybalvereniging DVO in Rozenburg
behaald. In een vijfsetter
wisten de Oud-Beijerlanders direct het eerste matchpoint naar zich toe te trekken (13-15). Op de eerste set
na, die nipt werd verloren
(25-23) waren de sets niet
spannend (16-25, 25-16 en
17-25). Dit was het gevolg
van goede service druk aan
beide kanten waardoor dan
wel Vovero onvoldoende tot
aanvallen kwam, dan wel

dat DVO geen aanvalsdruk
kon uitoefenen. Een cruciaal punt lag in de vierde
set. In een lange rally waar
de team tenminste drie keer
elk met een aanval probeerde te scoren, trok DVO aan
het langste eind. De rally
had de belangrijkste aanvaller van Vovero dermate veel
kracht gekost dat hij daarna
niet meer uit de verf kwam.
Hierdoor kon Vincent Stok
direct na de vermoeiende
rally met een goede gerichte
service, het verschil in de
vierde set maken. In het begin van de vijfde set werd

deze lijn doorgezet en werd
er met een 2-8 voorsprong gewisseld. Op dat moment geloofde de tegenstander niet
direct meer in een overwinning maar op dat moment
stokte de aanvalsmachine
aan Oud-Beijerlandse kant.
Voverok kwam terug en boven de tien punten ging de
strijd gelijk op, met steeds
het service voordeel voor de
bezoekers. Na een 13-13 tussenstand kwam DVO op het
eerste matchpoint, waarna
aanvoerder Stok met zijn
tweede aanval rechtdoor de
wedstrijd kon beslissen.

Leden welkom bij TVHW
OUD-BEIJERLAND - Als je

zegt: “Ik doe aan triatlon”,
denken de meeste mensen
dat je sportverslaafd bent
en er geen ruimte is voor
sociaal contact in je leven.
Niets is minder waar. Bij
Triatlon Vereniging Hoekse Waard (TVHW) gaan
plezier en trainen hand in
hand. TVHW is opgericht
in 1990 en heeft een stabiel ledenaantal van tussen de 50 en 60 leden. De
leeftijd varieert van 16 tot
70 jaar en het prestatieniveau en het trainingsdoel
verschillen per persoon.
Voor de één is meedoen
aan Almere het doel of

Goudswaardse
Boys onderuit

scoren op regionale wedstrijden. Voor de ander is
het opbouwen en vasthouden van de lichamelijke
conditie het belangrijkste
doel. Trainen doen de
leden van TVHW het hele
jaar door. TVHW heeft
de beschikking over drie
gediplomeerde trainers.
Wekelijks worden vier
trainingen verzorgd:
twee keer zwemtraining
in binnenbad Apollo in
Strijen (winter)/buitenbad
Binnenmaas (zomer), één
keer looptraining op de
professionele baan van
Spirit en één keer fietstraining op het wieler-

Support voor Korbatjo

parcours van de Hoekse
Renners in Puttershoek.
De trainingen zijn zo
opgesteld dat ieder zijn
eigen tempo kan volgen.
De combinatie van drie
verschillende sporten verlaagt de kans op blessures.
De contributie bedraagt
voor junior (t/m 21 jaar)
156 euro en voor senior
182 euro. Naast volledig
lidmaatschap kent TVHW
ook het gastlidmaatschap
van vier maanden voor 82
euro en het programma
‘start to tri’ van 10 weken
voor 52,75 euro, inclusief
startbewijs voor de Triatlon Binnenmaas.

Er werd goed gespeeld en er hing een goede sfeer afgelopen zaterdag in de Boogerd.

Korfbalvereniging
Korbatjo uit OudBeijerland staat bekend
als een enthousiaste,
sportieve en groeiende
vereniging waar iedereen
zich thuis voelt.
OUD-BEIJERLAND - Afgelopen
zaterdag was het in Sportplaza de Boogerd weer fantastisch, op elk niveau. Van
jong tot oud, werd gekorfbald met als hoogtepunt het
eerste team. De supporters
waren in grote getalen naar
de sporthal gekomen om
een aantrekkelijke wedstrijd
korfbal van Korbatjo te zien.

Piershil onderuit in topper

SDV – Zinkwegse Boys
Zinkwegse Boys kwam in
dezelfde vierde klasse niet
verder dan een 1-1 gelijkspel
bij SDV. De gasten speelden lange tijd met een man
meer, maar meer dan een
punt zat er niet in. Pascal
Hoek had Zinkwegse Boys
wel op voorsprong gezet. In
de tweede helft speelde de
thuisploeg veel agressiever
en viel ook de gelijkmaker.

Zoals bij elke thuiswedstrijd
van het eerste team van Korbatjo, waren er ook nu weer
allerlei sfeeracties in de
zaal: spandoeken werden
opgehangen, er was muziek,
een spotlight, clubliederen
werden gezongen, kinderen
werden geschminkt en er
was een team van de week.
Voorafgaand aan deze wedstrijd werd er door de sponsor- en PR-commissie een
sponsorbijeenkomst georganiseerd waarbij een groot
aantal sponsoren aanwezig
was. Onder het genot van
een hapje en een drankje
heeft de vereniging zich uitgebreid gepresenteerd. Ook
burgemeester Klaas Tige-

OUD-BEIJERLAND - De Van
Splunder Heienoordtunnelloop vindt zaterdag
8 februari plaats. Om
12.00 uur starten de
atleten. Inschrijven kan
in de kantine van atletiekvereniging Spirit (met
licentienummer van de
atletiekunie). De finish
is in de showroom van
sponsor Van Splunder. Het
parcours, (25 kilometer)
gaat verder over fietspaden
langs de Oude Maas en
door de polders. Tweemaal gaan de deelnemers
door de Heinenoordtunnel. Inschrijven via www.
inschrijven.nl.

Piershil heeft de wedstrijd tegen Rhoon nipt verloren zaterdag.

De voetballers van
Piershil hebben de
absolute topper in de
derde klasse D tegen
Rhoon zaterdag nipt
verloren. De ploeg van
trainer Ralph Kalkman
ging met 0-1 onderuit.
PIERSHIL – Piershil was bij
winst op Rhoon op gelijke
hoogte gekomen met die
ploeg. Door de nederlaag is
het gat nu weer zes punten.
Bart Driesse maakte het enige doelpunt van de wedstrijd
voor de gasten. Dat deed hij
vanaf elf meter, nadat hij
zelf heel licht werd getou-

cheerd in het strafschopgebied. Piershil blijft ondanks
het verlies op eigen veld wel
tweede in de afdeling. Ook
de concurrenten onder het
team van Kalkman lieten
punten liggen.
WFB – ‘s-Gravendeel
In dezelfde afdeling speelde ’s-Gravendeel, vorige
week nog tegenstander van
Piershil, met 1-1 gelijk bij
WFB. De thuisploeg kwam
al in de openingsfase op
voorsprong. Simon Bremer had weinig moeite om
de 1-0 tegen de touwen te
schieten. Voor rust kregen
beide ploegen kansen, maar
voor de gasten waren Jorrit

Foto: John de Pater

van Driel en Jamal Abdalla
niet trefzeker. In de tweede
helft ging ’s-Gravendeel op
zoek naar de gelijkmaker.
Er kwamen mogelijkheden,
maar het lukte de ploeg van
trainer Rene Scholts niet
om langszij te komen. WFB
kreeg zelfs kansen om de
score te verdubbelen, maar
dat bleef de bezoekers bespaard. In de slotfase dacht
de thuisploeg de winst in
de knip te hebben, maar in
de slotminuut veroverde ’sGravendeel alsnog een punt.
Ahmed Aadam vond Dave
Schaeffer, die keeper Patrick
Wielaard knap passeerde: 11. Zaterdag speelt ’s-Gravendeel thuis tegen DBGC.

laar was aanwezig. Na deze
bijeenkomst werd het eerste
team van Korbatjo door de
vele supporters aangemoedigd. De wedstrijd tegen
ONDO uit ’s-Gravenzande
werd met 18-15 gewonnen
door de Oud-Beijerlandse
formatie, die op een keurige vierde plaats staat in de
tweede klasse F. De sfeeracties rondom iedere thuiswedstrijd worden mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers van Korbatjo. Zij
maken van iedere wedstrijd
een belevenis. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op
zaterdag 8 februari tegen
Merwede uit Sliedrecht,
aanvang 19.25 uur.

KORT NIEUWS
Van Splunder
Heinenoord
tunnelloop

GOUDSWAARD - Goudswaard-

se Boys is er zaterdag niet in
geslaagd om de uitstekende
start van het nieuwe jaar
een passend vervolg te geven. Swift Boys was te sterk
(2-4). Joeri Heistek zorgde
nog wel voor 1-0. Halverwege de eerste helft kwamen
de bezoekers langszij toen
Ilias Absalem profiteerde
van matig Goudswaards
verdedigingswerk: 1-1. Kort
nadat Jens Belder tien minuten voor rust vanuit kansrijke positie op doelman Neri
Soares stuitte mikte Natalino Nunes aan de overzijde
wel raak: 1-2. Na de onderbreking kregen de Boys in
deze boeiende ontmoeting
snel de overhand. Na een
kwartier speelde Heistek
zich goed vrij en schoot
hard raak: 2-2. De thuisclub
ging nu op jacht naar de
volle winst maar nam daarbij onverantwoorde risico’s.
De super-afgetraind ogende
Giorgio Fernandes zorgde in
de slotfase met twee treffers
voor een 2-4 Rotterdamse
zege.
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Groeneweg

Ouwens trainer
van SV Piershil
PIERSHIL - Rob Ouwens

is komend seizoen de
nieuwe hoofdtrainer van
SV Piershil. De 44-jarige
coach is, voor het derde
seizoen, in dienst als
hoofdtrainer van derdeklasser VVOR uit Rotterdam. Ouwens speelde als
B-junior al in het eerste
elftal van Rijsoord. Bij
die club startte hij z’n
trainerscarrière ook, bij
de jeugd. Zijn eerste klus
als hoofdtrainer vervulde
hij bij Goudswaardse
Boys, toen hij in maart
2000 het roer overnam
van Nico Hoogwerf en
het eerste elftal behoedde

voor degradatie. Voorheen
was hij onder andere drie
seizoenen werkzaam bij
ZBVH en vijf seizoenen
bij Zinkwegse Boys. Bij
Piershil volgt Ouwens
Ralph Kalkman op.

Strijen zoekt
hoofdtrainer
STRIJEN - Voetbalver-

eniging Strijen is voor
komend seizoen op zoek
naar een nieuwe hoofdtrainer. Het eerste elftal
speelt in de tweede klasse.
De club zoekt een opvolger
voor Bill Tukker. De trainer moet ambitieus zijn,
en sociaal en communicatief vaardig. Ook moet hij
oog hebben voor de jeugd.
Belangstellenden kunnen
e-mailen naar vacature@
vvstrijen.nl.

Turnsters Turnkring
op het podium
OUD-BEIJERLAND - Voor
de turnsters van de
Turnkring is de tweede
wedstrijd van dit seizoen
uitstekend verlopen. Alle
turnsters haalden het
podium. Tessa de Loof,
Nina van Buren, Naomi
Fertoute, Livia van der
Heiden, Britta Schipper, Suzanne Tol, Louise
Slingerland, Pernella
Koenraadt en Hélène Slingerland werden allemaal
eerste. Andere Turnkringleden mochten ook allemaal op het erepodium
plaatsnemen.

