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DVO onderuit in
Rotterdam
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SHO blijft op titelkoers

OUD-BEIJERLAND - De volley-

baldames van DVO zijn in
Rotterdam-Zuid gestuit op
een zeer gemotiveerd Volley
Zuid. De tegenstander die in
de heen wedstrijd in OudBeijerland niet goed uit de
verf kwam, waren door de
voor DVO-welbekende coaches Paul Bestebreurtje en
Arjan Breeman uitstekend
geprepareerd voor de return.
De thuis spelende dames
kwamen dan ook sterk uit
de startblokken en met een
goede service en een harde
aanval werden de Oud-Beijerlandse dames overdonderd (25-18). Deze lijn werd
ook in de tweede set doorgezet (25-14). In de derde set
konden de dames van DVO
er pas iets tegenover zetten
en met goede service series
van onder andere Judith
Kooiman- Van Kuijk werd
een duidelijke set-overwinning binnen gehaald (14-25).
Vanaf die derde set werd
door DVO met meer variatie
gespeeld zoals met drie meter aanvallen van Marloes
de Koning dat dus leidde tot
de setwinst. De concentratie was bij VolleyZuid in de
vierde set weer terug en met
goed services op de minder
sterke plekken van DVO
kon wederom het verschil
worden gemaakt. Hierdoor
kwam de aanval niet meer
uit de verf en hierbij lukte
het de Rotterdamse dames
ook nog een goede blokkering hier tegenover te zetten.
Een duidelijke 25-12 en dus
3-1 overwinning.

SHO wint van Pelikaan en blijft daarmee op titelkoers.

SHO blijft op titelkoers
dankzij een nipte 1-0
overwinning op Pelikaan
afgelopen zaterdag.
OUD-BEIJERLAND – De OudBeijerlandse formatie gaat
door de winst alleen aan
de leiding, omdat het duel
van concurrent Spijkenisse
bij Zuidland werd afgelast.
Daardoor heeft SHO een
voorsprong van drie punten
op de groen-witte formatie.
Tegen Pelikaan begon de
thuisploeg de strijd met een
straffe wind in de rug en dat
leverde al snel een mogelijkheid op voor Rogier Molhoek. Hij werd knap vrijge-

speeld na een combinatie
tussen Geert Bakker en Giovanni Klaverweide, maar
de inzet van de voormalig
prof werd gekeerd door de
Zwijndrechtse afweer. Kort
daarna verdween een voorzet van Klaverweide rakelings voor het doel langs.
Na een kans voor Bakker
– hij schoot over – ebde het
Oud-Beijerlandse overwicht
weg. Pelikaan kwam beter
in het duel en zorgde voor
evenwicht. Doelman Raymon Kuipers moest in actie komen op een inzet van
Randy Kroos. Aan de andere kant had keeper Rick
Pomp een antwoord op een
inzet van Henk Roeland.
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Toch kwam SHO vlak voor
de pauze nog wel op voorsprong. Molhoek werd in het
strafschopgebied gevloerd
en Bakker haalde feilloos de
trekker over vanaf elf meter:
1-0. In de tweede helft liftte
Klaverweide de bal over het
doel en namens Pelikaan
raakte Niels van Muyen de
buitenkantpaal.
Roeland
mikte iets te royaal. De spits
kreeg daarna de beste kans
voor SHO, maar hij kopte op
aangeven van Bakker over.
De thuisploeg bleef het spel
dicteren en kreeg nog wat
mogelijkheden, maar sluitpost Pomp gaf geen krimp.
De punten bleven wel in
Oud-Beijerland.

KORT NIEUWS
Korbatjo verslaat
Dijkvogels

19.25 uur. De toegang is
gratis.

OUD-BEIJERLAND - Hoewel het niet meer om de
prijzen of om handhaving
gaat voor de korfballers
van Korbatjo deze zaalcompetitie, gaf het team
van Peter Potter zich op
de eerste februaridag niet
gewonnen tegen degradatiekandidaat Dijkvogels.
Na een zwakke eerste helft
van de wedstrijd kwam
Korbatjo net voor rust voor
de derde keer op gelijke
hoogte (10-10). Direct in
de tweede helft van de
wedstrijd kwam Korbatjo
voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong door
een schot van Rikkert
Huisman en bij de stand
12-12 bracht hij Korbatjo
weer aan de leiding.
Na deze 12-13 behield
Korbatjo continu de voorsprong. Absolute topscorer
aan Korbatjo-zijde was
Dennis de Wit. Hij scoorde
maar liefst acht keer. In de
slotfase bepaalde Geertje
van der Meij met het 24ste
doelpunt van Korbatjo de
eindstand op 18-24.
Op zaterdag 8 februari
speelt Korbatjo een thuiswedstrijd tegen Merwede.
Eerder dit seizoen verloren de Oud-Beijerlanders
de uitwedstrijd bij deze
opponent kansloos met
een eindstand van 21-12.
Kortom de ploeg van
Potter heeft iets recht te
zetten. Het duel in sporthal De Boogerd begint om

BeneVia doet
goede zaken
’S-GRAVENDEEL - De volley-

balheren van BeneVia hebben de uitwedstrijd tegen
Voorwaarts in het verre
Axel met 1-3 gewonnen.
Na afloop overheerste een
dubbel gevoel.
Coach Arie van Meerkerk
daarover. “In de laatste set
stonden we ruim voor, die
hadden we nooit weg mogen geven. Aan de andere
kant was 1-3 wel een terechte uitslag over de hele
wedstrijd genomen. Zeker
voor volleybalbegrippen
viel het thuispubliek op,
omdat het in grote getale
aanwezig was. Het zorgde
voor een sfeervolle ambiance.
Het publiek bleek na
afloop de grote winnaar. Van Meerkerk: “Dit
was vooral een leuke
wedstrijd. Wij de betere
volleyballers, zij een
jonge enthousiaste ploeg
met veel werklust.” Het
publiek kreeg verder lange
rally’s, arbitrale dwalingen, een boeiend duel
tussen BeneVia-verdediger Paul Strijker en zijn
collega libero aan de zijde
van Voorwaarts en een
onterechte rode kaart voor
de ’s-Gravendeelse spelverdeler Gert-Jan Krijgsman te zien. De setstanden
waren 22-25, 15-25, 23-25
en 26-24.

ACTIE BELISOL
KOZIJNEN EN DEUREN
BELISOL
BELISOL
ROTTERDAM-ZUID
APELDOORN

Drievoudig isolatieglas
voor de prijs van dubbelglas!*

Lange Amerikaweg
71-B
Fermiweg
2
7332KT
BPSpijkenisse
Apeldoorn
3208
T.0181-313130
055 3603023
T.

Extra isolatiepakket
zonder meerprijs!*

E. rotterdamzuid@belisol.com
apeldoorn@belisol.nl
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www.belisol.nl
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*Vraag ons in de showroom naar de voorwaarden.

WEBWINKEL

Nostalgisch
muziek
luisteren!

199,-

€ 179,-

Soundmaster NR513
Deze retro Soundmaster heeft een nostalgische uitstraling maar is
voorzien van alle moderne functionaliteiten in een klassiek eiken
houten jasje.
De zorgvuldig weggewerkte platen-, CD-, cassettespeler én AM/FM
radio ineen zijn en toonbeeld van hoe oud design met nieuwe techniek
te combineren. In de moderne tijd is een afstandbediening niet meer
weg te denken. U bedient de diverse functionaliteiten dan ook vanuit
uw gemakkelijke stoel.
- Eikenhouten buitenkant
- Radio, CD-speler, cassetespeler, platenspeler
- USB-poort
- 2x 50 Watt speakers
- Klassieke uitstraling
- Moderne geluidskwaliteit
Dit nostalgisch muziek center speelt werkelijk alles af!

Lezersprijs € 179,-

deweekkrant.nl/webwinkel

Bon dez58kep Soundmaster NR513
Hierbij bestel ik

 x Soundmaster NR513 à € 179,-

*

*Exclusief € 5,95 verzendkosten
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