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Volleybalheren DVO maken
geen vuist tegen Bernisse
OUD-BEIJERLAND - De volley-

balheren van DVO zijn in de
uitwedstrijd tegen Bernisse
geen moment echt in de
wedstrijd geweest. Te veel
klein foutjes zorgde er voor
de heren – die dachten een
stijgende lijn te pakken hebben - in tenminste drie sets
achter de feiten aanliepen.
Vervangend coach Arjan
Breeman, die Ard Kramer
voor één keer verving, zag
een DVO team met veel potentie, alleen kwam dat er
in deze wedstrijd niet uit.
De service-passing was op
zich nog wel goed verzorgd

bij DVO, maar aan het net
liepen de aanvallers tegen
een goede blokkering aan
of werden aanvallende fouten gemaakt. Daar stond een
zwakkere blokkering van
de Oud-Beijerlanders tegenover, zodat de tegenstander
kon blijven scoren. In de
derde set kwam er nog een
opleving, nadat de eerste
twee sets met 25-12 en 2520 verloren waren gegaan,
door onder andere het enthousiasme dat Dirk Zegel
inbracht. De derde set werd
met 23-25 gewonnen door
de bezoekende formatie.

Het geloof om nog een set te
pakken was aanwezig, maar
door een dubieuze beslissing van de scheidsrechter
op de stand 7-4 werd het 8-4
in plaats van 7-5 en was het
gat gemaakt. Toen brak de
overtuiging in het Oud-Beijerlandse team zodat ook
de vierde set werd verloren
tegen Bernisse (25-14). Op
zaterdag 1 maart komt het
herenteam van DVO weer
in actie. In de eigen sporthal
Het Paradijs in Oud-Beijerland komt op die dag City
Bril Krimpen op bezoek. Dat
duel begint om 17.00 uur.

Merwede te groot voor Korbatjo
OUD-BEIJERLAND - Korbatjo

heeft de thuiswedstrijd
tegen Merwede 13-18
verloren. De gasten waren
een maatje te groot voor
de Oud-Beijerlandse formatie. Merwede opende
in de sfeervolle sporthal
De Boogerd de score. Rikkert Huisman maakte de
gelijkmaker en zou later
in de eerste helft ook voor
de 3-6 zorgen. Het kwam
onvoldoende tot uiting dat
Korbatjo gedreven was
om de nederlaag van de
wedstrijd in Sliedrecht
recht te zetten. Merwede
had het heft in handen
en stond in de rust zelfs

DVO verliest
van Schouwen
Duiveland
OUD-BEIJERLAND - ‘Een sterke
tegenstander die voor het
damesteam van volleybalvereniging DVO een maatje
te groot was’. Zo verklaart
coach Mark Schregardus
de 1-3 nederlaag van zijn
damesteam tegen het team
van Schouwen Duiveland.
Zijn dames kregen een hoge
service druk te verwerken
en waardoor de service passing er niet goed uit kwam.
Dit betekende dat de aanval
niet optimaal kon functioneren en de tegenstander
niet onder druk kon worden
gehouden.
Door het goede spel van de
bezoekers, bleef het spel van
de Oud-Beijerlandse dames
ook in de rally’s rommelig
en niet effectief. Hierdoor
liep het vertrouwen terug
om met risico te blijven
aanvallen. Daarbij werden
de bezoekers slim gecoacht
en werden met uitgekookte
aanvallen het blok van DVO
gebruikt om te scoren. Toch
lukte het toch nog om de
tweede set te pakken (2523), zodat ondanks de verloren wedstrijd, de dames niet
met lege handen stonden.
De setstanden voor de eerste, derde en vierde set waren (20-25 12-25 22-25). Op
zaterdag 22 februari komt
DVO in actie in sportzaal
Oostgaarde in Capelle tegen
King Software VCN. De volgende thuiswedstrijd is op
zaterdag 8 maart. Energo/
Flip Schoonmaak komt dan
op bezoek.

met dubbele cijfers voor:
5-10. De donderspeech
van coach Peter Potter
leek in eerste instantie
weinig effect te hebben,
want Merwede liep uit tot
5-13. Aanvoerster Marita
Verkaik maakte er 6-13
van. Na 6-14 waren het
Alex de Reus, Huisman
en Dennis de Wit die in
totaal vijf keer scoorden,
maar Merwede deed mee
en van terugkomen was
geen sprake. Wel stond er
de tweede helft een meer
strijdend Korbatjo. Kampioenskandidaat Merwede
bleek scherper en meer
allround. Een maatje te

NSVV voorbij Rozenburg

groot voor Korbatjo. Van
11-18 werd het nog 13-18
door korte kansen van
invalster Wietske van der
Meij en Verkaik, maar de
wedstrijd was al ver daarvoor besloten. De selectie
van Korbatjo is nu twee
weken korfbalvrij. Op 1
maart wordt de volgende
thuiswedstrijd van Korbatjo gespeeld, aanvang
18.25 uur in Sportplaza
De Boogerd. Tegen Merwede was Huisman topscorer met vier treffers. De
Wit scoorde driemaal, De
Reus en Verkaik tweemaal
en ook Geertje van Gent
en Van der Meij eenmaal.

NSVV bleek zaterdag sterker dan Rozenburg en wint met 1-0.

NSVV heeft de
thuiswedstrijd tegen
hekkensluiter Rozenburg
nipt gewonnen. Het
werd 1-0 voor de
Numansdorpse formatie,
die blijft meedoen in
de strijd om de tweede
periodetitel.
NUMANSDORP – De gasthe-

ren waren met de krachtige
wind in de rug in de eerste helft de bovenliggende
partij, maar toch kwamen
de bezoekers het sterkst uit
de startblokken. Yoeri Bak
stuitte echter op doelman

Binnenmaas verliest fors

Melvin Kruijthof. De thuisploeg antwoordde direct.
Peter Jan Cazander stuurde
Kelvin van der Giesen de
ruimte in, maar doelman
Stefan van Asperen was net
iets eerder bij de bal. Hoewel de bezoekers tussendoor nog wel gevaar stichtten, was NSVV sterker. Zo
stond Oskar van Gelderen
aan de basis van een gevaarlijke aanval, plaatste de bal
breed op Jasper Huisman,
maar zijn schot ging over
de kruising. Acht minuten
voor rust was het wel raak.
Huisman zorgde met een
mooie volley voor 1-0. Voor
rust kregen de Numansdorpers kansen om de score op

KORT NIEUWS
Bolderheij vierde
op NK indoor
STRIJEN - Atleet Lex

FC Binnenmaas heeft de wedstrijd zaterdag tegen WFB in Ouddorp ﬂink verloren. Foto: John de Pater

Een aantal supporters
van FC Binnenmaas
had nog de illusie dat
FC Binnenmaas nog in
de race was voor de
tweede periodetitel,
maar die illusie werd
in de wedstrijd tegen
WFB in Ouddorp al na
46 seconden de grond in
geboord.
MAASDAM - Want toen lukte
het WFB al om de score te
openen. Daarna kwam FC
Binnenmaas er niet meer
aan te pas en verloor het de
wedstrijd met de ontluiste-

rende cijfers van 6-1. WFB
steeg door deze overwinning naar een mooie vierde
plaats in de rangschikking.
FC Binnenmaas zakte naar
plaats tien en verkeert weer
heel dichtbij de gevarenzone. Mathijs Blonk opende de
score dus al binnen de minuut, waarna het een lange
middag werd voor FC Binnenmaas. Huib van Heest
verdubbelde de score nog in
de eerste tien minuten (2-0).
Halverwege het eerste bedrijf ging het duel definitief
in het slot, nadat FC Binnenmaas zelf wat kansen onbenut had gelaten. Pascal van
Bezuyen tekende voor de 30. Ook na rust bleef WFB de

bovenliggende partij. Simon
Bremer maakte het allemaal
nog erger voor de gasten en
diezelfde speler was ook
verantwoordelijk voor de
5-0.
Remco van der Stel redde
zeven minuut voor tijd toch
de eer door tegen te scoren
(5-1). Het slotakkoord kwam
weer van WFB. Blonk ging
alleen op doelman Rob Verbaas af en faalde niet: 6-1.
Komende zaterdag speelt FC
Binnenmaas, dat in serieuze
degradatienood verkeert in
de derde klasse D, een inhaalwedstrijd tegen promovendus Piershil. WFB gaat
dan op bezoek bij koploper
Rhoon.

te voeren, maar dat lukte
niet. In de tweede helft had
Rozenburg de wind mee en
daar profiteerde de ploeg
van. De thuisclub werd met
de rug tegen de muur gezet
en alle zeilen moesten worden bijgezet om de minimale
marge te handhaven. Keeper
Kruijthof toonde daarbij zijn
klasse. Ook werkten Robin
Verhoeven en Marco Mann
ballen van de lijn, waardoor
het nipt 1-0 bleef. NSVV
staat samen met Spirit op de
eerste plaats in de strijd om
de tweede periode. Brielle,
Strijen en Neptunus-Schiebroek volgen op drie punten.
Koploper Brielle speelde wel
twee duels minder.

Bolderheij uit Strijen is
tijdens het Nederlands
Kampioenschap Indoor
als vierde geëindigd bij de
junioren. Hij deed mee op
de 400 meter. Op zaterdag
wist de atleet van Rotterdam Atletiek zich via de
series (53,35) en de halve
finales (51,76) te plaatsen
bij de zes beste atleten van
Nederland voor de finale
van zondag.
In die spannende eindstrijd werd Bolderheij
vierde in 51,18 seconden.
Met deze tijd verbeterde
hij het clubrecord van
de junioren B van Rotterdam Atletiek op de 400
meter indoor. Zijn zus
Stella Bolderheij deed als
meisje C (14 jaar) met de
B-junioren mee op het
onderdeel hinkstapspringen. Zij kwam in de finale
bij de laatste acht en werd
met een sprong van 10,15
zevende.

Successen bij HC
Hoeksche Waard
OUD-BEIJERLAND - Hockeyclub Hoeksche Waard
heeft er twee kersverse
kampioenen bij. Meisjes D3 en MB3 pakten
afgelopen zaterdag de titel
in de zaalcompetitie. Het
meisjes D5-team was ook
dichtbij het kampioenschap, maar eindigde toch
als tweede op doelsaldo.

Die ploeg moest Berkel
en Rodenrijs nipt voor
zich dulden. Niet alleen
meisjesteams van Hoeksche Waard deden het
goed, ook de jongens B2
van Hockeyclub Hoeksche
Waard pakten de titel in
hun competitie.

SSS verliest van
FC Vlotbrug
KLAASWAAL - De voetballers van SSS hebben
afgelopen zaterdag een
pijnlijke thuisnederlaag
geleden. De formatie uit
Klaaswaal zag het Hellevoetse FC Vlotbrug er met
de punten vandoor gaan
(1-2).
Door de nederlaag werd
voetbalvereniging SSS
op de ranglijst voorbij
gestevend door WFB, dat
FC Binnenmaas ruim
versloeg. SSS heeft 24
punten uit zestien duels
en staat daarmee op de
vijfde plaats van de derde
klasse D. De opponent van
afgelopen weekend, FC
Vlotbrug, is door de winst
gestegen naar de achtste
positie van de afdeling.
Komende zaterdag speelt
voetbalvereniging SSS een
uitduel bij degradatiekandidaat Rockanje. Die voetbalclub staat voorlaatste in
3D met vijftien punten en
weet alleen hekkensluiter
De Jonge Spartaan onder
zich. Rhoon is lijstaanvoerder, gevolgd door
Rijnmond Hoogvliet Sport
en Piershil.

