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Turnster Hélène Slingerland
(De Turnkring) in toptien
OUD-BEIJERLAND - Zaterdag
deden namens De Turnkring uit Oud-Beijerland
vijf turnsters mee aan de
regiowedstrijd derde divisie
Zuid-Holland-Zuid.
Britt Schoonhoven, Lian
van de Panne, Britt Aldus,
Esmée Portier en Hélène
Slingerland waren van de
partij. Ze probeerden zich
te plaatsen voor de halve finales. Schoonhoven mocht
het spits afbijten. De sprong
ging goed, maar bij de brug
haalde ze haar hoogste cijfer
(12.95). Ze eindigde in een
sterk deelnemersveld als

22-ste. In de tweede ronde
kwamen de vier andere
turnsters van De Turnkring
in actie. Van de Panne en
Aldus moesten allebei bij de
balk beginnen. Voor eerstgenoemde viel het cijfer een
beetje tegen, maar gelukkig
pakte ze de draad weer op
en turnde een goede wedstrijd. Van de Panne haalde
bij de sprong het hoogste
cijfer (12.15) van de vier toestellen en Aldus deed dat
bij de brug (12.30). Aldus
werd in het algemeen klassement negentiende en Van
de Panne eindigde als 33-

ste. Aldus plaatste zich voor
de districtswedstrijd. Portier en Slingerland begonnen goed aan hun wedstrijd
bij de vloer. Ook de sprong
verliep goed voor de OudBeijerlandse talenten, op de
brug lieten ze punten liggen.
Op het laatste onderdeel,
de balk, zetten zij nog alles op alles. Portier viel helaas twee keer, Slingerland
werd ondanks een val derde
(11.25). Portier werd negentiende overall, Slingerland
knap tiende en heeft zich geplaatst voor de halve finales.
Portier is eerste reserve.

Ventura Sport verliest
STRIJEN - De korfballers
van Ventura Sport hebben
zaterdag verloren van de
Vinken uit Vinkeveen. Na
een dramatische eerste
helft was het verschil
onoverbrugbaar en kwam
de eindstand 17-10 op het
scorebord. Binnen een
half uur stond Ventura
Sport met 1-8 achter. Na
rust startten de Strijenaren iets sterker, kon de
tegenstander wel bijhouden, maar de achterstand
was al zo groot dat de
opponent geen moment
meer in de problemen
kwam. Het team van trainer Korbijn won deel twee

Turnsters
Turnwaerd naar
districtsﬁnale

op punten, maar de zege
gingen naar de tegenstander. Als Ventura Sport zo
start als tegen De Vinken
heeft het het lastig met iedere ploeg. Morgen speelt
de Strijense ploeg thuis
tegen Tiel ’72. Ventura
Sport moet zich revancheren voor het verlies van
afgelopen weekend. Het
duel in Strijen begint om
16.30 uur.
BeneVia wint in Oostvoorne
’S-GRAVENDEEL - De volleybaldames van HWVV
Benevia hebben de
uitwedstrijd bij Volley

Zeperd ’s-Gravendeel

Voorne gewonnen met 1-3.
Benevia startte voortvarend, de eerste set werd
met speel gemak gewonnen voor de gasten met
14-25. De ploeg zat lekker
in het ritme en ook in de
tweede set had de thuisploeg geen kans tegen de
gedreven opponent. Het
werd 19-25 voor Benevia.
In de derde set was het
anders. Benevia kwam
moeizaam op gang, keek
tegen een achterstand aan
en verloor toch met 25-22.
In de vierde set stelde Benevia weer orde op zaken.
Gemakkelijk ging het niet,
maar het werd 23-25.

Er werd nog wel even gejuichd door de spelers van ‘s-Gravendeel, maar tegenstander DBGC maakte
Archieﬀoto: John de Pater
zaterdag toch beduidend meer treﬀers dan de thuisploeg.

De voetballers van ’sGravendeel zijn in de
derde klasse tegen een
zeperd aangelopen. DBGC
was met liefst 1-5 te sterk
voor de ploeg van trainer
René Scholts.
Van de redactie
‘S-GRAVENDEEL - De thuis-

ploeg wilde wel weer eens
drie punten overhouden aan
een duel op eigen veld. De
laatste zege dateert van 26
oktober 2013. Tegen DBGC
begon ’s-Gravendeel aanvankelijk goed. Halverwege de
eerste helft kwam Scholts’

Heinenoord onderuit

OUD-BEIJERLAND - Na de

Het oefenpotje van Heinenoord tegen Heerjansdam zaterdagmiddag was nuttig, maar de
Foto: John de Pater
voetballers van Heinenoord sleepten er net niet het verdiende puntje uit.

De voetballers
van Heinenoord
kwamen zaterdag in
competitieverband niet
in actie. Het duel met het
Ridderkerkse RVVH werd
afgelast.
HEINENOORD
- Daardoor
werd er een oefenduel gespeeld tegen Heerjansdam.
Heinenoord verloor nipt met
1-2. Bij rust stonden de gasten al met 0-2 voor tegen het
tegen degradatie strijdende
Heinenoord. Gelli Koy zorgde voor de openingstreffer
voor de fellere gasten en
Andro Franca verdubbelde

de score door keeper Danijel Ribaric het nakijken het
geven. In de tweede helft
kwam Heinenoord beter
voor de dag. De thuisploeg
verdiende op z’n minst een
doelpunt, maar dat duurde
nog tot een kwartier voor
tijd. Andrew van Tiggelen
gaf doelman Frank van de
Pol met een prima schot het
nakijken (1-2). In de slotfase
ging de hoofdklasser nog op
jacht naar de gelijkmaker,
maar Heerjansdam bleef
overeind.
GOZ - DRL
In de vierde klasse E kwam
GOZ wel in competitieverband in actie. De ploeg van

trainer Marcel Langeveld
had weinig tot geen moeite
met DRL. Het werd 3-0 voor
de thuisploeg. Jeroen de Ruiter opende de score al in de
beginfase van het duel. Niet
veel later was de wedstrijd
al zo goed als beslist toen
Robin Vollebregt een afvallende bal overtuigend binnen knalde. GOZ speelde in
die fase uitstekend en DRL
kon niet meer dan tegenhouden. Dat lukte niet, want na
een klein half uur was het
al 3-0. Vollebregt scoorde
op aangeven van Leonard
Bruijnzeel. In de tweede
helft zette GOZ niet meer
echt aan, waardoor DRL een
afstraffing bespaard bleef.

Nick van de Ochtend de
bal na een fout van Ricardo
Bakker in het lege doel deponeerde (1-3). Ook na rust
bleven de gasten domineren. Het werd eigenlijk nooit
meer echt een wedstrijd.
Halverwege de tweede helft
werd het 1-4. Wilko Pulleman reageerde attent. Vlak
voor tijd bepaalde Abresch
de eindstand op 1-5.
Door de nederlaag op een
directe concurrent zakt ’sGravendeel naar de tiende
plaats in de derde klasse
D. De ploeg weet nog maar
vier clubs onder zich in de
rangschikking. Groot zijn
de verschillen onderin echter niet.

KORT NIEUWS
DVO verliest met
minimaal verschil

KLAASWAAL - De turnsters van

Turnwaerd hebben zaterdag
mooie resultaten behaald op
de districtswedstrijd derde
divisie in de regio Zuid-Holland-Zuid. Roëlla Breederland, Tamara Maijers, Eline
Smits, Renske Frieswijk en
Fleur Reedijk wisten zich
bij deze wedstrijd rechtstreeks te plaatsen voor de
finale van Zuid-Holland die
op 22 maart in Amsterdam
wordt gehouden. Karlijn
van den Berg is reserve voor
deze wedstrijd. Katinka
Hoek turnde in de categorie
pupillen 2 een goede wedstrijd, maar kwam helaas
nog een aantal punten te
kort om door te mogen naar
de volgende ronde. Trainster
Jolanda Vollaard was erg tevreden met de resultaten.
“Alle meisjes hebben goed
hun best gedaan. Het was
een wedstrijd met ups en
downs. Er gingen wat dingen mis, maar iedereen heeft
ook vooruitgang geboekt.
Opvallend is dat de jongste
meisjes vooral goed scoren
op brug en rek en nog wat
moeite hebben met de oefening op de evenwichtsbalk,
terwijl de oudere turnsters
een laag brugcijfer halen
en relatief hoge scores hebben op de balk.” Het beste
resultaat werd behaald door
de 9-jarige Fleur Reedijk.
Zij turnde een schitterende
rekoefening en kreeg 13.40
punten, de één na hoogste
score van de dag op dit toestel. Ze werd achtste.

formatie op voorsprong.
Ahmed Aadan haalde vanaf
de rand zestien doeltreffend
uit: 1-0. Dat doelpunt deed
de gastheren nauwelijks
goed, want daarna vergat
de ploeg door te voetballen.
DBGC profiteerde daar optimaal van. De eerste waarschuwing kwam van de voet
van Bas Abresch, hij schoot
net naast, maar na dik een
half uur was het toch gelijk.
Jeroen Sep zorgde voor evenwicht (1-1). Daarna stonden
paal en lat een doelpunt van
de bezoekers in de weg, maar
het was uitstel van executie.
Sep maakte er toch 1-2 van.
Voor rust werd het nog erger voor ’s-Gravendeel, toen

goede overwinning van
vorige week, lukte het de
volleybalheren van DVO
net niet hun tweede overwinning te pakken. Tegen
direct concurrent Move4U
werd met 2-3 verloren,
met 16-18 in de vijfde set.
De start van de Oud-Beijerlanders was goed. In
een gelijk opgaande strijd
lukte het de DVO’ers om
aan het einde van de set
een gaatje te slaan zodat
de set winnend met 25-22
k on worden afgesloten.
Het lukte in de jonge spelverdeler Robin Tigelaar
uitstekend om zijn middenaanvallers Dirk Zegel
en Barry Jellema te vinden. Deze lijn kon helaas
niet in de tweede en
derde set worden doorgezet. Nadat de tegenstander
uit Vlaardingen een voorsprong nam, lukt het niet
meer om terug te komen
en beide sets gingen met
16-25 verloren. In de derde
set bracht een spelverdelers wissel (Mischa van
Bochove kwam in het
veld) nog niet het gewenst
effect waarna in de vierde
set ook nog Mitch de
Vroed in het veld kwam.
In die set kon door middel
van een goede serviceserie
van Vincent Stok het verschil worden gemaakt (2520) zodat een beslissende
vijfde set gespeeld moest
worden. Daarin begon-

nen de Oud-Beijerlanders
sterk (4-0), maar dit kon
niet worden vastgehouden
en er ontstond een gelijk
opgaande strijd. Hierdoor
was er een spannend slot
waarin beide partijen
matchpoints kregen. In
die vijfde set kon Mitch de
Vroed op 16-15 de wedstrijd beslissen, wat helaas
niet lukte. Het lukt vervolgens de tegenstander wel
en met een goede blokkering op Vincent Stok
trokken ze de wedstrijd
naar zich toe.

Peter Potter weg
bij Korbatjo
OUD-BEIJERLAND - Korf-

balvereniging Korbatjo
uit Oud-Beijerland moet
op zoek naar een nieuwe
trainer/coach voor haar
selectie. Na afloop van dit
seizoen vertrekt Peter Potter als hoofdtrainer naar
CKC Kinderdijk. Dit heeft
Potter aan het bestuur en
de selectie van de club
meegedeeld. Potter, die in
een eerdere periode vier
jaar lang succesvol bij Korbatjo had gefunctioneerd,
stond, na een uitstapje van
een jaar bij het Dordtse
Movado, sinds begin dit
seizoen weer voor de
groep. Uitgangspunt was
een jaar en daarom kwam
deze mededeling niet als
een verrassing voor de Beijerlanders. De technische
commissie van Korbatjo
gaat naar een nieuwe trainer/coach op zoek.

