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ZVOB 1 boekt collectieve overwinning op OACN Boys 2. 
 

Op maandag 29 februari 2016 stond voor ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het 
Haringvliet, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de lastige uitwedstrijd op 
het programma tegen OACN Boys 2. In de thuiswedstrijd werd nipt gewonnen in een 
moeizame wedstrijd door ZVOB 1 met 3 – 1. Vanavond was het heel wat anders, het 
collectieve ZVOB 1 overwon glorieus in Spijkenisse. 
Om iets na 20:00 uur mocht ZVOB de bal in het spel brengen en al snel was ZVOB  dicht bij 
de openingstreffer, een schot van Arjan Schipper ging net voorlangs. Niet veel later moest 
Marien handelend optreden op een schot van OACN Boys maar zoals de laatste weken was 
dit geen probleem voor de sluitpost. In de 6e minuut is het Joey Maal die een aanval van 
OACN Boys onderschept en zijn broer Dylan bereikt die de bal op zijn beurt binnen glijdt. (0 – 
1)Direct vanaf de aftrap zijn het de gastheren die opnieuw Marien tot een noodzakelijke 
redding dwingen maar opnieuw is Marien de winnaar. Nog geen minuut later treft Dylan het 
zijnet na een pass van Joey maar na 8 minuten spelen is het dan wel raak. Joey neemt een 
vrije trap die hij breed speelt op Dylan die de bal zuiver binnen schiet. (0 – 2)Hierna volgen 
legio kansen voor ZVOB maar deze worden soms in riante positie gemist of gestopt door de 
doelman van  OACN Boys. Ook krijgt de tegenstander kleine mogelijkheden maar vanavond 
blijkt het domein van Marien een onneembare vesting. 
Zo wordt de rust bereikt met een 0- 2 voorsprong voor ZVOB. 
Na de rust een zelfde spelbeeld, een sterkt collectief spelend ZVOB dat weinig kansen 
weggeeft maar in de aanval ook succes heeft. Toch duurt het tot de 34e minuut voordat er 
weer gescoord wordt. Het is Joey die een vrije trap vanaf de zijlijn hard voor geeft en via een 
OACN Boys been in het doel verdwijnt. (0 – 3) Hierna lijkt de wedstrijd gespeeld en krijgen 
Johan Mourits en Thomas Keijzer nog mooie kansen maar hebben pech in de afwerking. 
Halverwege de 2e helft is het Bob  die na een pass van Joey kapt en draait en tot slot ook 
binnen schiet. (0 - 4) Met nog 5 minuten op de klok is het Dylan die een vlotte aanval van 
OACN Boys onderschept en de bal via de paal in de verre hoek binnen schiet. (0 – 5) Het 
slotakkoord is ook voor Dylan die een vlotte combinatie met Johan tot doelpunt promoveert 
en zo de eindstand bepaald op 0 – 6. Een dik verdiende overwinning die tot stand kwam 
door een sterk collectief en goed keepers werk van Marien. Volgende week wacht de 
belangrijke wedstrijd tegen WIA 28 in de strijd om de 3e plaats. Uit werd  verloren met 8 – 6 
in een wedstrijd waar de scheidsrechter zijn stempel drukte dus tijd voor revanche. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 
5. Bob Seip, 6. Dylan Maal, 7. Arjan Schipper 9. Thomas Keijzer. 
Afwezig: Joey Brouns (geblesseerd) 
Coach: Peter de Kraai. 

 
 
 

ZVOB 6 bekert door en bereikt de kwartfinale. 
 
Nadat ZVOB 6 Spartaan '20 1 had verslagen in de tweede ronde van de beker en in de derde 
ronde was vrijgeloot, stond het in de vierde ronde tegenover Lombardijen 2. 



Het zesde besloot deze wedstrijd ver terug te zakken en via snelle counters kansen te 
creëren. Deze speelstijl pakte als snel goed uit want het was Peter die met een goede actie 
over rechts de keeper wist te verschalken met een hard schot over de grond. 
Na de 0-1 voorsprong waren er kansjes over en weer, Viktor had dan ook genoeg te doen. 
Uiteindelijk was het Peter die de voorsprong verdubbelde. Peter had een identieke actie als 
bij zijn eerste goal en hij rondde het weer koelbloedig af. 
 
In de tweede helft stond het zesde voornamelijk met de rug tegen de muur. Lombardijen 
kwam dan ook terug tot 2-2, tot twee keer toe was Viktor kansloos. 
Gelukkig voor het zesde had Peter zijn wondersloffen aan want met wederom eenzelfde 
soort actie maakte hij de 2-3. 
Voor een aantal spelers van Lombardijen was dit het moment om maar elleboogjes te gaan 
geven, na te schoppen, aan broekjes en shirtjes te gaan trekken of compleet door het lint te 
gaan uit het niets. Een potje amateurvoetbal is dan ook een uiterst serieuze bezigheid, dus 
het waren dan ook volkomen logische acties. 
Deze overwinning betekent dat het zesde wederom door gaat in de beker. Vanavond om 
2100 uur wacht in Brielle weer een competitie kraker. 

 
 
 

ZVOB 1 verliest 2 punten tegen GZV Watergras 5. 
 
Op maandag 22 februari speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, 
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld thuis tegen het Goudse Watergras. 2 
punten werden verloren maar het ene puntje ook wel gekoesterd.  Zonder sterkhouders 
Joey Maal en Thomas Keijzer samen goed voor bijna de helft van de doelpunten dit seizoen 
zou het een lastige partij worden tegen de Gouwenaren. De eerste wedstrijd werd nipt met 
6 – 7 gewonnen door de Oud Beijerlanders. 
ZVOB begon met invallers Tom Reedijk (5) en Johan van Tilburg (2) aan de wedstrijd die 
uitstekend werd geleid door Dhr. Oudheusden en liepen al snel tegen een achterstand op. 
Watergras weet in de 2e minuut een man vrij te spelen en scoren de openingstreffer. (0 – 1) 
ZVOB gaat direct opzoek naar de gelijkmaker maar heeft pech in de afwerking of vind de 
doelman van Watergras op hun weg. Zo zijn Dylan Maal en Johan Mourits dicht bij de 
gelikmaker maar duurt het tot de 11e minuut voordat de gelijkmaker uiteindelijk valt, het is 
Bob Seip die binnen schiet. (1 – 1) Er ontstaat dan een heel open wedstrijd met kansen over 
en weer maar opnieuw is het Marien Mourits die zich weet te onderscheiden met meer dan 
uitstekend keeperswerk. Aan de andere kant krijgt ZVOB de nodige kansen maar weten die 
(nog) niet te verzilveren. Maar na 22 minuten spelen is het opnieuw Bob die met een droog 
schot de doelman van Watergras kansloos laat en ZVOB op voorsprong zet. (2 – 1) In de 
slotminuut heeft Tom Reedijk nog de pech dat zijn schot rakelings over het doel verdwijnt. 
Na de rust gaat Watergras opzoek naar de gelijkmaker en voert de druk op, dit resulteert in 
de 31e minuut in de gelijkmaker van Watergras na een solo door de ZVOB verdediging. (2 – 
2) Niet veel later is het Arjan Schipper die een aanval van Watergras onderschept en zelf de 
counter afrond met een prachtig schot in de kruising. (3 – 3) Maar nog geen minuut later 
staat ZVOB alweer aan de verkeerde kant van de score, een hard schot wordt nog gepareerd 
door Marien maar een speler bij de 2e paal krijgt teveel ruimte en scoort. (3 – 4) Opnieuw 
moet ZVOB op jacht naar de gelijkmaker en zijn het Johan van Tilburg en Johan Mourits die 



na een vlotte combinatie dicht bij een doelpunt zijn. Ook BOB en Dylan zijn beide dicht bij de 
gelijkmaker maar zij treffen helaas het houtwerk achter de doelman van watergras. Tot 
overmaat van ramp weten de gasten de marge verder uit te bouwen in de 45e minuut en 
lijken de wedstrijd in het slot te gooien. (3 – 5) Nog een keer stropen de mannen van ZVOB 
de mouwen op en zetten een waar slot offensief in. Met nog 2 minuten op de klok krijgt een 
speler van Watergras een gele kaart en weet ZVOB aan het einde van die 2 minuten de 
aansluitingstreffer te maken. Het is Tom die Arjan aanspeelt maar zijn schot eindigt op de lat 
maar Dylan schiet de rebound alsnog binnen. (4 – 5) Door de druk op Watergras zo hoog te 
zetten is de kans op een counter altijd aanwezig en zo gebeurde dat ook. Als ZVOB balverlies 
leidt zijn het 2 spelers die vrij doorgang hebben op Marien, iedereen legt zich al neer bij een 
doelpunt en een nederlaag maar opnieuw is het Marien die zich met een schitterend redding 
onderscheid. Neem daarbij de prima spelhervatting van Marien dan is het Dylan die echt in 
de laatste seconde in de lange hoek de verdiende gelijkmaker binnen schiet. (5 – 5) 
Watergras mag dan nog aftrappen maar daarna fluit de scheidsrechter voor het einde van de 
wedstrijd. Gezien de eerste helft heeft ZVOB 2 punten verloren maar koestert men het 
behaalde punt dat werd opgehaald in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. In de 
volgende wedstrijd wacht het altijd lastige OACN Boys uit Spijkenisse, kan ZVOB weer een 
overwinning behalen op vreemde bodem? Dat is afwachten. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Johan van Tilburg, 4. Johan 
Mourits, 5. Tom Reedijk, 6. Dylan Maal©, 7. Arjan Schipper, 9. Bob Seip. 
Afwezig: Joey Maal, Thomas Keijzer. (vakantie) Joey Brouns. (geblesseerd) 
Coach: Peter de Kraai 
 

 

ZVOB 6 wint van HBSS 6. 

Maandag 15 februari stond de wedstrijd tegen HBSS op het programma. HBSS stond op 
ongeveer hetzelfde aantal punten als het zesde dus er moest gewonnen worden. Het zesde 
begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel op een 0-1 achterstand. Na zwak verdedigen 
kon ook Rob, die wederom Viktor onder de lat verving, geen redding brengen. Na de 0-1 
volgde een gouden wissel. Tariq stond koud in her veld toen hij de bal op het middenveld 
veroverde en vervolgens de bal in het linker hoekje punterde. ZVOB was deze wedstrijd weer 
eeg efficiënt bezig, zo werd er met een 1-1 stand tot twee keer toe voor een leeg doel naast 
geschoten. Gelukkig voor het zesde kreeg Peter het voor elkaar om de bal maar wel in het 
doel te schieten, hij nam de 2-1 en de 3-1 voor zijn rekening. Beide goals kwamen uit solo 
acties van Peter zelf. Hierna ging het aanvallend goed bij het zesde en werden er wederom 
een hoop kansen om zeep geholpen, waarvan weer een aantal voor een leeg doel. Tariq 
maakte uiteindelijk de 4-1 voor het zesde. Tariq kreeg de bal op gordelhoogte en kopte de 
bal vervolgens binnen. 

Door deze overwinning maakt her zesde weer een goede kans om de tweede plek op de 
ranglijst te veroveren. Volgende week staat de bekerwedstrijd tegen Lombardijen op het 
programma, de wedstrijd is om 22:00 uur in een uitverkochte Wielewaal. 

 

 
ZVOB 6 verliest van DHZ 4. 



 
Op 3 februari werd de wedstrijd tegen DHZ 4 gespeeld in de Wielewaal. Rob de Kreek 
verving Viktor onder de lat en hield ook zowaar de nul. De drie doelpunten van DHZ waren 
eigenlijk buitenspel. Mark maakte het enige doelpunt van ZVOB met een omhaal van eigen 
helft. 
Eindstand: 3-1 
 

 
ZVOB 1 pakt de draad weer op tegen Kocatepe 2. 

 
Na de nederlaag van vorige week moest ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, 
Autobedrijf Kooy en Cattery Droomwereld op maandag 15 Januari aantreden tegen 
Kocatepe 2. De eerste wedstrijd werd nog nipt verloren door ZVOB maar deze wedstrijd was 
het verschil beduidend groter en in het voordeel van de Oud Beijerlanders. 
Om 21:00 uur mag ZVOB de bal aan het rollen brengen in sportcentrum West, Kocatepe dat 
begint met een veldspeler in het doel komt direct onder druk te staan. Na 4 minuten spelen 
er een diepe bal van Arjan Schipper die Joey Maal bereikt, die de bal daarna perfect 
voorgeeft op Thomas Keijzer, maar de doelman is de zaak meester. In de rebound schiet 
Dylan Maal nog op de paal. Dan is het in de 5e  minuut Kocatepe dat geheel onverwacht op 
voorsprong komt, met een droge knal wordt Marien Mourits verslagen.(1 – 0) Marien zou 
zich na dit tegendoelpunt ontpoppen tot de man van de wedstrijd met zijn weergaloze 
reddingen. Na 9 minuten spelen krijgt ZVOB een vrije trap en ziet Joey een klein gaatje naast 
de Kocatepe muur en schiet de bal via de paal binnen. (1 – 1) Joey maakt hiermee het 100e 
doelpunt voor ZVOB in de competitie. Nog geen 3 minuten later is het opnieuw Joey die 
scoort vanuit een vrije trap en ZVOB zo op een verdiende voorsprong zet. (1 – 2) Maar nu is 
het Kocatepe dat snel met een antwoord komt, na een vlotte 1-2 komen de gastheren op 
gelijke hoogte. (2 – 2) Hierna is het Marien die zeker 3x een zeker doelpunt van Kocatepe als 
nog onschadelijk weet te maken en zo zijn team in de race houd voor een overwinning. Als 
Marien na de zoveelste redding de bal snel en goed in het spel brengt is het Joey die de bal 
prima breed speelt en is het Johan Mourits die binnen schiet. (2 – 3) In middels is de 
Kocatepe doelman ook gearriveerd maar kan niet voorkomen dat ZVOB de score verder 
uitbouwt. Met nog 6 minuten tot de rust is het Arjan Schipper die de bal diep speelt op 
Dylan die op zijn beurt de bal breed speelt op Bob Seip die hierna de bal simpel bonnen 
schiet. (2 – 4) Nog geen minuut later lijkt ook Dylan zijn doelpuntje mee te pikken maar de 
bal vliegt via beide palen weer terug het veld in en dus geen doelpunt. Op slag van rust is het 
Thomas die een aanval van Kocatepe onderschept en samen met Dylan een combinatie 
aangaat waar uit Thomas weet te scoren. (2 – 5) Dut was tevens de ruststand. 
Direct na de fluitsignaal voor de 2e helft schiet Kocatepe op de paal, dit overkomt ook 
Thomas in de 28e minuut aan de andere kant. Dan is het Dylan die na 31 minuten opnieuw 
de paal raakt maar nu is het Thomas die de rebound wel weet te verzilveren. (2 – 6) In de 35e 
minuut is het Kocatepe dat nog eenmaal aanzet en weet na een prima redding van Marien 
de rebound als nog binnen te schieten (3 – 6_. Hierna komt ZVOB geen moment meer onder 
druk te staan en voert men de druk op de tegenstander verder op. Na een schot van Dylan in 
het zijnet is het uiteindelijk Thomas die in de 43e minuut een solo  doeltreffend binnen schiet 
in de kruising. (3 – 7) 1 minuut later is het Arjan die na een mooie actie ook het net weet te 
vinden en scoort. (3 – 8) Als dan ook de doelman van Kocatepe in een luchtduel met Johan 
geblesseerd raakt en er een veldspeler in het doel gaat lijkt de wedstrijd beslist. Maar ZVOB 



schroeft de score nog wel verder op. Met nog 3 minuten tot de rsut is het Thomas die snel 
countert en Johan aanspeelt, die op zijn beurt niet faalt en de 3 – 9 op het scorebord weet te 
zetten. Het slotakkoord is voor captain Joey die van grote afstand de Kocatepe doelman 
weet te verschalken. (3 – 10) Hiermee pakt ZVOB de draad weer op en kan het met 
opgeheven hoofd de competitie  verder uitspelen opzoek naar een mooie klassering. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 
5. Bob Seip, 6. Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer. 
Afwezig: (Joey Brouns blessure) 
Coach: Peter de Kraai 

 
 
 

Fouten ZVOB 1 keihard afgestraft door MVV´27 2. 
 
Op maandag 8 februari 2016 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, 
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de lastige uitwedstrijd tegen MVV´27 
2. Beide teams strijden om een eervolle 2e plaats in de competitie en beide teams hadden 
een mooie reeks in de competitie neer gezet. Zo bleef ZVOB 1 7 wedstrijden ongeslagen en 
MVV´27 2 zelfs 8 wedstrijden. Ook het onderlinge verschil was slechts 1 verliespunt in het 
voordeel van de Maaslanders. Om iets na 21:00 uur mocht ZVOB de bal in het spel brengen. 
Direct was te zien dat beide teams niet voor elkaar onder deden en dat beide teams aan 
elkaar gewaagd waren. Beide keepers speelde een sleutelrol in deze wedstrijd waarbij de 
keeper van de gastheren net iets vaker als winnaar uit de bus kwam dan onze sluitpost 
Marien Mourits. Beide teams krijgen in de beginfase kansen op de openingstreffer maar 
gescoord wordt er voor als nog niet. Het duurt tot de 11e minuut als ZVOB slordig balverlies 
leid en MVV’27 via de counter op voorsprong komt. (1 – 0) Hierna zakt MVV’27 diep ik op 
eigen helft en loert men op de counter. Kansen voor Joey Maal, Dylan Maal en Arjan 
Schipper verdwijnen vaak net naast het doel of de doelman weet de ballen goed te 
verwerken. Met nog 3 minuten toto de rust vergeet ZVOB de bal uit eigen verdediging te 
schieten en uit een rommelige situatie si er dan een terugspeelbal op Marien. Vrije trap 
beslist de scheidsrechter en die wordt door MVV’27 verzilverd. (2 – 0) Nog geen minuut later 
lijkt ZVOB de aansluitingstreffer te scoren maar is het opnieuw de doelman van MVV’27 die 
redding brengt, zodat we met een 2 – 0 stand de rust in gaan. 
Ook in de 2e helft was het MVV’27 dat rond de eigen cirkel heel compact verdedigt en weet 
ZVOB eigenlijk geen enkele keer een opening te vinden. In de 31e minuut krijgt MVV’27 een 
corner waar er niet goed mee wordt gelopen met de tegenstander, conclusie de wedstrijd 
wordt door MVV’27 in het slot gegooid. (3 – 0) Even lijkt ZVOB dan toch te gaan scoren als 
men de druk nog verder opvoerde maar een schot van Joey treft slechts de paal. In de 39e 
minuut krijgt een speler van MVV’27 na een lichte overtreding een gele kaart en uit deze 
man meer situatie weet ZVOB dan alsnog de verdiende ere treffer te scoren. Het is Joey die 
de bal breed speelt en Dylan die binnen schiet. (3 – 1) Maar nog geen 2 minuten na dit 
doelpunt kunnen de Maaslanders na wederom zwak verdedigen de marge weer op 3 
brengen. (4 – 1) Thomas Keijzer is dan nog bij een doelpunt maar voor open doel raakt hij 
slechts de onderkant van de lat. Dit kunstje wordt door MVV’27 4 minuten voor tijd na 
gedaan zodat de 4 – 1 voorsprong op het scorebord blijft staan. Zo verliest ZVOB enigszins 
geflatteerd. Beide teams waren zeker aan elkaar gewaagt maar waren de gastheren die de 



fouten van ZVOB resoluut wisten af te straffen. Door deze nederlaag haakt ZVOB enigszins af 
in de strijd op plaats 2 in de 1e klasse, maar een verloren strijd is nog geen verloren 
competitie. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 
6. Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer. 
Afwezig:Bob Seip (ziek) Joey Brouns (blessure) 
Coach: Peter de Kraai. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rabobank het Haringvliet stopt als shirtsponsor. 
 

 Aan het einde van het lopende seizoen stopt Rabobank het  Haringvliet als shirtsponsor van 
ons vlaggenschip ZVOB 1.  Rabobank  het Haringvliet voorheen Hoeksche Waard is dan 6 
 jaar  shirtsponsor geweest bij onze mooie vereniging. 
 Het bestuur en spelers van ZVOB 1 willen Rabobank het  Haringvliet dan ook bedanken voor 
het vertrouwen in onze vereniging in de afgelopen 6 seizoenen. 
De sponsorcommissie zal dus op zoek gaan naar een nieuwe shirtsponsor om de ambities 
van ZVOB ten uitvoer te kunnen brengen. 
Via www.zvob.nl zal u op de hoogte worden gehouden van de verrichtingen van de 
sponsorcommissie. 
 

 
ZVOB 1 moeizaam langs HBSS 2. 

 
Op de eerste maandag van de maand februari moest ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het 
Haringvliet, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld voor de derde op een 
volgende thuiswedstrijd aantreden tegen HBSS 2. In de uitwedstrijd werd moeizaam met 3 – 
5 gewonnen maar ook deze avond ging het wederom niet makkelijk. 
Om 20:00 uur fluit Scheidsrechter R. Niesing voor de start van de wedstrijd en mag ZVOB de 
bal als eerste in het spel brengen. HBSS dat zeer gehavend ten tonele verschijnt.(zonder 
wissel en een veldspeler in het doel) beperkt zich eerst tot tegenhouden van e ZVOB 
aanvallen. Het duurt dan ook maar 2 minuten voordat het eerste doelpunt valt, het is Joey 
Maal die de score opent met een vlammend schot. (1 – 0) In de 6e minuut is het opnieuw 
Joey die scoort echter nu uit een vrije trap. (2 – 0) 2 minuten na dit doelpunt doet HBSS iets 
terug en scoort men de aansluitingstreffer. (2 – 1) Maar niet lang daarna brengt Thomas na 
een korte solo de marge weer op 2 doelpunten. (3 – 1) Hierna zakt vrijwel ieder van ZVOB 
“door het ijs”en heeft het de meest mogelijke moeite om de aanvallen van HBSS te stoppen. 
In een tijdsbestek van 8 minuten weten de Schiedammers de achterstand om te buigen in 



een 3 – 4 voorsprong en loopt ZVOB achter de feiten aan. Met nog 2 minuten tot de rust is 
het Dylan Maal die een aanval van HBSS onderschept en scoort. (4 – 4) Maar nog geen 
minuut later kijkt ZVOB alweer tegen een achterstand aan als HBSS wederom op voorsprong 
komt. (4 – 5) In de slotminuut van de 1e helft is het Johan Mourits die een vrije trap 
snoeihard binnen schiet en de beide teams weer op gelijke hoogte brengt. (5 – 0) 
In het begin 2e helft een zelfde spelbeeld als in de 1e helft. ZVOB dat moeite heeft met 
combinatie voetbal en HBSS dat op de counter loert. Al na 1 minuut raakt HBSS de lat boven 
Marien Mourits en verdwijnt een schot net naast het doel van de ZVOB goalie. Het duurt tot 
de 41e minuut voordat ZVOB weer op voorsprong komt door opnieuw Joey. (6 – 5). Na 42 
minuten spelen krijgt Joey een gele kaart en moet ZVOB het met een man minder doen, 
maar als Dylan direct de toegekende vrije trap onderschept kan hij alleen op de HBSS 
doelman af en faalt niet. (7 – 5) ZVOB blijft die 2 minuten verder onder druk staan maar 
komen deze zonder kleerscheuren door. 
De eindstand wordt bepaald door Dylan die na goed doorgaan van Bob Seip een voorzet 
binnen schiet. (8 – 5) 
Door deze moeizame overwinning nestelt ZVOB zich nog steeds in de top van de 
rangschikking en gaat het volgende week op bezoek bij directe concurrent MVV’27 2 uit 
Maasland. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 
5. Bob Seip, 6. Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer. 
Afwezig: Joey Brouns. 
Coach: Peter de Kraai 
 


