
  

ZVOB 6 wint eerste bekerwedstrijd van GGK 5 
 

 
Na een met 2-0 verloren wedstrijd tegen Transvalia, deze wedstrijd was van dusdanig bedroevend niveau 
dat we er geen verslag aan gaan wijden, stond woensdag 26 oktober de bekerwedstrijd tegen GGK 5 op 
het programma. Afgelopen seizoen werd de poulefase voor het eerst overleefd dus dit seizoen moet ook 
minimaal de volgende ronde gehaald worden. De enige afwezige voor deze wedstrijd was Tariq. 
 
De wedstrijd verliep weer als veel andere wedstrijden. ZVOB kwam snel op voorsprong door Jorrit, deze 
voorsprong werd door Pim uitgebouwd tot 0-2. Helaas is ZVOB 6 niet heel goed in het vasthouden van een 
voorsprong en dus stond het snel weer 2-2. 
 
De wedstrijd verliep nu een tijd gelijk op, tot Peter vlak voor het rustsignaal toch nog de 2-3 op het 
scorebord zette. Deze voorsprong werd vergroot door een eigen goal en een goal van Frank. Vooral de 
goal van Frank was een mooie, uit de draai vanuit een moeilijke hoek hakte hij de bal in het doel. 
 
Na de 2-5 zakte ZVOB ver in en moest Viktor nog met enige regelmaat aan de bak om de voorsprong te 
verdedigen. Dit lukte met hangen en wurgen en 2-5 was dus ook de eindstand. De volgende beker 
wedstrijd is maandag 2 november tegen RS10 

 
 
 

ZVOB 1 is Brielle 1  25 minuten de baas op eigen veld. 
 

Op maandag 20 oktober 2015 speelde de Rabobank het Haringvliet, autobedrijf Kooy Spijkenisse en 
Cattery Droomwereld spelend in de reserve tenues van Banden XL uit Dordrecht de bekerwedstrijd tegen 
hoofdklasser Brielle 1. Deze tegenstander is de laatste jaren een echte angstgegner geworden voor de 
Oud Beijerlanders in de laatste 8 ontmoetingen wist ZVOB slechts 2 maal gelijk te spelen, de overige 6 
wedstrijden gingen verloren. Maar bekervoetbal is nu net even wat anders… 
Om iets na 20:00 uur brengt Brielle de bal voor het eerst in het spel en is binnen de minuut direct 
gevaarlijk. Een hard schot wordt goed gekeerd door Marien Mourits die met een snelle spelhervatting 
Thomas Keijzer bereikt en die op zijn beurt de bal snoeihard langs de Brielle doelman schiet. (1 – 0) Na dit 
doelpunt blijft ZVOB de bovenliggende partij en in de 6e minuut is het Thomas die Joey Maal wegstuurt 
met een scherpe pass, Joey die alleen voor de keeper verschijnt faalt niet en scoort. (2 – 0) De mensen op 
de goed gevulde tribune gaan er maar eens goed voor zitten want misschien hangt er een verrassing in de 
lucht. Na 7 minuten is het Marien die opnieuw met een goede save redding brengt. Als na 9 minuten 
spelen Thomas de bal onderschept en er vandoor gaat richting het vijandelijke doel ziet hij de mee op 
gekomen Dylan Maal vrij staan en na een zuivere pass scoort hij de 3 – 0. Halverwege de 1e helft is net 
Bob Seip die een bal prima onder controle krijgt en Arjan Schipper aanspeelt, die op zijn beurt met een 
schijnbeweging de doelman omspeelt en scoort. (4 – 0) 1 minuut later is het dan Brielle dat ook weet te 
scoren, als de verdediging van ZVOB te veel ruimte laat. (4 – 1) Na 17 minuten is het Brielle dat weer dicht 
bij een doelpunt is maar de bal spat op de paal uiteen, uit de daarop volgende aanval van ZVOB is het wel 
raak. Het is Bob die uit de rebound hard binnen schiet. (5 – 1) Er lijkt geen vuiltje aan de lucht tot dat 
moment. Toch weet Brielle de marge terug te brengen tot 3 doelpunten als slordig balverlies van ZVOB 
wordt afgestraft. (5 – 2) In eens lijkt voor Brielle alles op zijn plek te vallen en is het succes bij ZVOB steeds 
verder te zoeken. Voor de rust scoort Brielle nog 2x en brengen ze zich zelf weer helemaal terug in de 
wedstrijd. (5 – 4) In de slotseconde weet Joey Brouns nog met een ultieme sliding de bal van de doellijn  te 
halen zodat ZVOB met een minieme voorsprong de rust in gaat. Na de rust een heel ander spelbeeld, waar 
in de 1e helft alles crescendo ging bij de Oud Beijerlanders zo zwak is de 2e helft. En een moment van 
zwakte is tegen Brielle “dodelijk”. Direct in de 26e minuut is het Brielle dat na een dekkingsfout de 
gelijkmaker laat optekenen en 3 minuten later komen de Voorne puttenaren zelfs op voorsprong. (5 – 6) 
Toch blijft ZVOB kleine kansjes creëren echter lukte in het eerste bedrijf alles gaat het nu stukken minder. 

  



Toch is het Thomas die in de 35e minuut ZVOB weer naast Brielle schiet. (6 – 6) Even gloort er weer hoop 
bij de Oud Beijerlanders, maar Brielle laat dan zien waarom ze bovenaan staan in de hoofdklasse. In een 
tijdsbestek van nog geen 10 minuten worden kleine foutjes genadeloos afgestraft en loopt Brielle uit naar 
een onoverbrugbare voorsprong. (6 – 10) Het slotakkoord was voor ZVOB als Joey Maal zijn 2e van de 
avond binnen schiet. (7 – 10) Thomas had de score nog iets dragelijker kunnen maken maar in de 
slotminuut ketst zijn schot via de onderkant van de lat weer het veld in. 
Kortom een wedstrijd met 2 gezichten waarin Brielle effectiever was in het afstraffen van de fouten van 
de tegenstander. Er moet nu een wonder gebeuren wil ZVOB zich nog plaatsen voor de 2e ronde van het 
beker toernooi. Woensdag 4 november wacht Kocatepe 1 voor de volgende wedstrijd in de beker in het 
Topsportcentrum Rotterdam. Aanvang 20:00 uur 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Han van Elzelingen(2), 5. 
Bob Seip, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer, 10. Joey Brouns. 
Afwezig: Johan Mourits. 
Coach: Peter de Kraai 
 

 
 

ZVOB geeft asielzoekers een avond om nooit te vergeten. 
 
Zaal Voetbalvereniging Oud Beijerland organiseerde maandag 27 oktober een zaalvoetbal wedstrijd voor 
en met asielzoekers die worden opgevangen in sportcentrum de Boogerd in Oud Beijerland. 
Een mix van ZVOB spelers en mensen van AZ 2015 speelde gecombineerd 2 x 25 minuten tegen elkaar. 
Van jong tot oud en mannen en vrouwen waren aanwezig om te voetballen en of te kijken. 
Het bonte gezelschap genoot met van het uurtje vertier in de sporthal waar ze misschien een klein beetje 
het leed kunnen vergeten. Na afloop schonk ZVOB een compleet tenue aan de mensen van AZ 2015. Ze 
waren hier zinder ogen enorm blij mee. Na een uitbundig afscheid maar voldaan vertrokken de asiel 
zoekers weer naar hun tijdelijke opvang en gingen de mensen van ZVOB met veel trots richting de 
kleedkamer. 
 

 
 

ZVOB 4 wint met de REM erop. 
 
Dit verslag is ontstaan in mijn Remslaap, met een cd van REM op de achtergrond… 
 
Maandagavond vertrokken de blauwwitte helden voor weer een potje, richting Brielle. Lennert is nog 
geblesseerd, en Hidde moest zijn voorbereidingen treffen op een snoepreisje naar de Malediven. He, wat 
naar voor die jongen! Tommy kwakkelde wat met zijn gezondheid, maar besloot uiteindelijk toch in de 
auto te stappen. Wat een held! Ook Arjen was voor het eerst sinds weken weer als speler van de partij. 
Marco reed, en deed dat niet bepaald met de REM erop. Arjen had bedacht dat we ruim van tevoren 
moesten vertrekken, maar als Marco rijdt, kun je daar gerust een half uur vanaf trekken…Het vermoeden 
bestaat dat er niet eens een REM of Remlicht ingebouwd is in zijn BMW. De wereldproblematiek, 
waaronder het gedrag van Memphis, werd besproken in de auto. Wij kwamen tot de conclusie dat 
wanneer Henry voor twee tientjes getransfereerd zou worden naar ZVOB1, hij waarschijnlijk ook deze 
trekjes zal gaan vertonen. Henry, adREM als altijd, wist niet zeker of we er ooit achter zullen komen… 
De scheidsrechter van vanavond nam zijn taak zeer serieus. Ik was voornemens om hem vanaf deze plek 
een hart onder de riem te steken, maar mocht u meer informatie over deze man willen, verwijs ik u graag 
naar onze nummer 4, Dennis, die de avond van zijn leven had met deze man! Genoeg daarover dus, op 
naar de wedstrijd. 
De beste REMedie tegen een slecht humeur, is een avond met ZVOB 4 mee. Buiten het feit dat we een 



fantastisch team op het veld hebben, wordt er heel wat afgelachen in de kleedkamer en ver daarbuiten. 
Wellicht wordt dat dit jaar de sleutel van een succesvol jaar! Wie had gedacht dat we ook zonder 
HeREMan zoveel zouden lachen! 
Aanvoerder Arjen speelde duidelijk met de REM erop. Waar hij normaal de ene sprint van de ene helft 
naar de andere over het veld trekt, beperkte hij zich vandaag tot het geven van breedtepassjes, en 
mislukte diepteballen. Ach….hij was allang blij dat hij weer deel uit mocht maken van dit team! 
De snelste sprint van de avond trok Marco. Niet met als doel, om vrij voor het doel te komen…Nee, met 
als doel zijn rommelende darmen te legen in een Briels toilet te deponeren. Dat moet een Remspoor 
geworden zijn. Overigens, opvallend veel witte boxershorts werden vanavond gedragen door onze 
mannen….aan Remsporen geen gebrek! 
 
O ja! We wonnen met 7-4. Marco scoorde er 5, Tommy  1 en Henry ook 1. En even een REMinder: 
volgende week vervolgen wij ons bekertoernooi met een tegen de koploper in onze competitie! Komt dat 
zien! 

 
 
 

ZVOB 4 wint alweer! 
 
Vorige week maandag bleek al dat de personele bezetting een probleem zou worden. Om 
verschillende redenen konden Michel, Lennert, Marco en Arjen niet meedoen. Goaltjesdief 
Lennert blijkt door een blessure 4 tot 6 weken afwezig te zijn, wat vooral voor Lennert enorm 
balen is. Arjen is op de weg terug, en zal volgende week zijn eerste minuten weer gaan maken. 
De mannen van ZVOB 4 laten zich hierdoor niet van de wijs brengen. Vol goede moed beginnen 
we met één wissel in het Rotterdamse Topsportcentrum aan de wedstrijd. Op het zelfde tijdstip 
wordt de oefeninterland Nederland -Portugal afgewerkt. Opvallend genoeg zaten veruit de 
meeste mensen op die tribunes...ze wisten zeker niet dat ZVOB een zaaltje hoger bezig was! 
Kocatepe bleek een ploeg die loert op de counter, en steevast hielden ze twee man achterin. Wat 
dit jaar opvalt is dat we geduldig spelen, en uiteindelijk de goaltjes maken. Tommy blijkt dit 
seizoen over een waar 'torinstinct' te beschikken, want ook vanavond was hij met 4 doelpunten 
de absolute topscoorder.  
Robbert en Henry mochten er ook nog eentje in prikken, wat zorgde voor zes doelpunten van 
ZVOB. 
En Kocatepe dan, hoor ik u vragen? Nou....die konden proberen wat ze willen, maar onze keeper 
Ewout steekt in een bloedvorm en is gewoon onpasseerbaar! Vanavond in de letterlijke zin, want 
voor het eerst in zijn keepercarrière, houdt hij de NUL! En dat op de avond dat hij de verjaardag 
van zijn vader laat schieten. Wat een HELD! Eindstand 6-0 voor de blauwwitte! 
Mannen, compliment aan het collectief. Zelden zijn we de eerste periode tot het 
'bekertussendoortje' zo goed begonnen. We gaan zien waar dit gaat eindigen! 
 
 

ZVOB 1 thuis hard onderuit tegen Maense 2. 
 

Drie dagen na de nederlaag tegen WIA 28 stond de volgende wedstrijd alweer op de rol voor 
ZVOB 1. De Rabobank Hoeksche Waard, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld 
moesten op maandag aantreden tegen het lastige Maense 2. Nadat de kruitdampen waren 
opgetrokken stond er met duidelijke cijfers 1 – 6 op het scorebord. Opnieuw een verloren partij 
voor de Oud Beijerlanders. 



Zonder de vrijdag geblesseerd geraakte Arjan Schipper werd om 20:00 uur begonnen aan de 
wedstrijd. ZVOB wilde snel een opening forceren en ging vol op de aanval spelen, dit resulteerde 
na 30 seconden al in een mogelijkheid voor Joey Maal maar zijn schot ging naast. Het diep 
ingezakte Maense wacht geduldig hun kansjes op een counter af en slaat na 5 minuten 
genadeloos toe. Uit een snelle tegenaanval kan een Maense speler een perfecte voorzet geven 
die Marien Mourits helaas in het doel ziet eindigen. (0 – 1) Toch blijft ZVOB op zoek naar dat ene 
kleine gaatje in de verdediging maar vind steeds vaker een excellerende Maense doelman op hun 
weg naar een doelpunt. Als dan in de 9e minuut te zwak verdedigd word is het voor Maense een 
koud kunstje om de marge te vergoten, (0 – 2) Opnieuw krijgen ook de Oud Beijerlanders kansen 
maar Joey Maal die na een vrije trap van Dylan Maal zijn schot op de paal ziet eindigen. 
In de 16e minuut lijkt het dan toch te gebeuren als Thomas Keijzer wordt aangespeeld door Johan 
Mourits, maar ook nu komt de doelman als winnaar uit de bus. Ook is Bob Seip dicht bij zijn 
eerste doelpunt voor ZVOB maar hij komt bij de 2e paal een teenlengte te kort om de pass van 
Dylan te verzilveren. En ja dan gebeurt  wat zo vaak gebeurt dit seizoen, uit 2 snelle counters 
weten de Rotterdammers even zo veel keer te scoren en lijkt de wedstrijd in een vroeg stadium 
gespeeld. (0 – 4) In de drang om toch te scoren voor de rust geeft ZVOB als maar meer ruimte 
weg en daar weten de snelle aanvallers wel raad mee en lopen nog verder uit. (0 – 5) In tussen is 
Joey Brouns uitgevallen met een spierblessure in het bovenbeen en is er waarschijnlijk voor 
enkele wedstrijden uit en zo wordt het er verdedigend allemaal niet makkelijker op. Toch weet 
ZVOB nog voor de rust te scoren, een pass van Johan wordt prima binnen getikt door Bob die 
hiermee zijn eerste doelpunt van het seizoen maakt. Dit zal wel de ere treffer blijken te zijn. 
Na de rust veranderd er niet veel aan het spelbeeld, een doelman die niet te verslaan is aan 
Rotterdamse zijde, een wanhopig spellend ZVOB en een Maense dat via de counter probeert 
verder uit te lopen. Zelfs met een man meer (gele kaart Maense) weet ZVOB niet te profiteren. 
Halverwege de 2e helft is het opnieuw Maense dat bij de tweede paal binnen schiet en de 
voorsprong verder uitbouwt. Verder blijft de schade beperkt voor ZVOB. En als de spelers van 
Maense zijn 2e gele kaart en dus met rood het veld moet verlaten is de tijd te kort om nog enig 
doelpunt te kunnen forceren. 
Volgende week zal ZVOB het niet makkelijker krijgen als het voor de beker uitkomt tegen 
angstgegner Brielle 1 dat met 7 mijlslaarzen door de hoofdklasse heen dendert. Aanvang van 
deze wedstrijd is 20:00 uur in sporthal de Boogerd. 
  
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal, 4. Johan Mourits, 5. 
Bob Seip, 6. Dylan Maal, 9. Thomas Keijzer, 10. Joey Brouns. 
Afwezig: Arjan Schipper. (geblesseerd) 
Coach: Peter de Kraai. 

 
 

ZVOB 6 wint weer. 
 
Afgelopen maandag moest het zesde thuis optreden tegen RS12. Mark had eindelijk zijn spelerspas klaar 
en was dus weer van de partij, ook Roeland was weer aanwezig na 2 weken griep. 
 
Na 17 seconden werd de eerste goal al gemaakt, Frank en Jorrit bouwde een mooie aanval op en Frank 
schoot de 1-0 binnen. Het werd al snel weer 1-1 na goed verdedigend werk van ZVOB en dus kon het 
zesde weer op zoek naar de voorsprong. 
 
ZVOB creëerde weer genoeg kansen en deze werden zowaar ook nog eens afgemaakt. Peter schoot de 2-1 



binnen, waarna Jorrit ook snel de 3-1 maakte. Pim was ook nog dicht bij een doelpunt maar hij kon helaas 
een goede bal van Hans net niet op zijn borst controleren. 
 
De 4-1 van Hans was van uitzonderlijke schoonheid. Mark schoot de bal tegen hem aan en ineens lag de 
bal in het doel, deze goal doet zeker mee om de prijs Goal of the Season. De 5-1 kwam van de voet van 
Frank die dit seizoen ineens veel aan het scoren is. 
 
De volgende wedstrijd op het programma is in de Wielewaal tegen Transvalia/ZW om 21:00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

ZVOB 1 zakt af naar de middenmoot na verlies tegen WIA 28. 

  
Op een voor ZVOB 1 vreemde avond moest de Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en 
cattery Droomwereld brigade aantreden op vrijdagavond in Rotterdam zevenkamp tegen WIA 28. Om 20:00 
werd er afgetrapt en begon ZVOB zonder topschutter Thomas Keijzer aan de wedstrijd. Al snel bleek dat 
WIA een gedegen tegenstander was en het fysieke niet schuwde, iets dat ZVOB niet ligt. Maar andersom 
kon de tegenstander maar moeilijk incasseren, bij het minste geringste gingen ze kermend naar de grond. 
Iets dat de wedstrijd niet ten goede kwam. Vanaf de aftrap lieten de gasten ZVOB het spel maken en dat 
ging voor ZVOB boven verwachting. Al binnen 1 minuut was het Joey Maal die de kwaliteiten van de WIA 
doelman testen met een hard schot dat gekeerd werd.  In het begin is ZVOB duidelijk de bovenliggende 
partij en krijgt enkele kansen. Toch is het WIA dat na 6 minuten op voorsprong komt na een snelle counter 
van de Rotterdammers. (1 – 0) Nog geen minuut later staat het alweer gelijk, een vrije trap van Joey Maal 
wordt zuiver binnen geschoten. (1 – 1) In de 9e minuut komt ZVOB zelfs op voorsprong, het is Arjan 
Schipper die een bal onderschept en Johan Mourits na een perfecte voorzet laat scoren. (1 – 2) Niet lang 
kan ZVOB deze stand vasthouden en halverwege de 1e helft komt WIA via een vrije trap langszij. (2 – 2) Nog 
geen minuut later is het Johan die een kans krijgt als hij alleen op de keeper afgaat, echter brengt de 
doelman redding en uit de counter weet WIA wel te scoren. (3 – 2) ZVOB blijft het proberen met goede 
combinaties en soms wat afstandsschoten, zo gaat een hard schot van Joey Brouns rakelings naast. In de 
19e minuur krijgt ZVOB dan toch loon naar werken. Na een weergaloze redding van Marien Mourits weet hij 
de bal weer snel in het spel te brengen en is het Dylan Maal die de stand weer gelijk trekt. Met nog 5 
minuten tot de rust is het Bob Seip die ook dicht bij een doelpunt is maar zijn schot wordt op de lijn 
gekeerd. Toch komt ZVOB niet verder, in de slotminuten is het WIA uitloopt door 2 doelpunten naar 5 – 3. 
Na de rust een nog fysieker WIA dat steeds makkelijker gaat liggen en kermen als ze ligt worden geraakt 
door een tegenstander. Voor als nog geen de scheidsrechter geen gehoor aan dit theater maar dit zou 
weldra veranderen. N 29 minuten spelen is het WIA dat de score verder uitbouwt en de marge op 3 
doelpunten brengt. (6 – 3)Maar opnieuw toont ZVOB veerkracht en komt men terug in de wedstrijd, na een 
1-2 tussen Johan en Dylan is het laatst genoemde die weet te scoren. (6 – 4) Dan schrijven we de 31e 
minuut, Arjan wordt na een lichte overtredding met geel voor 2 minuten van het veld gestuurd. Nu heeft 
WIA de gewenste man meer situatie waar ze de gehele wedstrijd al naar op zoek waren. Toch weet ZVOB de 
verdediging zo neer te zetten dat WIA een slechtst kans en die gaat via de paal naast. Als ZVOB  weer 
compleet is Moet ook aanvoerder Joey Maal na een licht vergrijp met geel naar de kant, alleen is nu de spil 
van de verdediging die ontbreekt en zodoende kan WIA scoren. (7 – 3) Toch geven de blauw witten niet op 
en rechten massaal de rug en zetten ze WIA meer en meer onder druk. Dit resulteert is een mooi doelpunt 
van Dylan na een voorzet van Joey Brouns. (7 – 4) Maar nog in de zelfde minuut is het WIA direct weer 
tegen scoort. (8 – 4) De wedstrijd lijkt gespeeld en voor ZVOB zijn het de broers Dylan en Joey Maal die 
beide nog 1x het net weten te vinden en zo de eindstand op 8 – 6 brengen. Ook met een man meer (geel 



WIA) kon ZVOB het verschil niet meer maken. 
Maandag 19 Oktober wacht alweer Maense als ZVOB dan in eigen huis zal spelen. Aanvang 20:00 uur in 
sporthal de Boogerd. 
  
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits 5. Bob Seip, 6. 
Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 10. Joey Brouns. 
Afwezig: Thomas Keijzer. 
Coach: Peter de Kraai. 

1 - ZVOB 3  6 - 3 

 

 

 

 

 

 

ZVOB 3 verliest de eilanden derby van ZV Olympia GO 1. 

 

  
Maandagavond 12 oktober stond om 21:00 uur de vijfde competitiewedstrijd van ZV Olympia 1 op het 
programma. Tegenstander was de nummer 3 uit de competitie, ZVOB 3. Beide clubs hadden 9 punten 
gehaald uit de eerste 4 competitiewedstrijden. ZV Olympia 1 wist dus dat het aan de bak moest. 
 
De opstelling bestond uit Huub Verkaik (keeper), Bram de Bruin, Joris Kleingeld, Jeroen Lugtenburg, Ries van 
den Boogert, Patrick Trommel (captain), Glenn Melissant en Matthias van Brussel. 
 
Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat ZV Olympia 1 in ZVOB 3 een goede tegenstander kende. Net als de 
afgelopen weken was het in de eerste minuten zoeken naar de ruimte. Toch had ZV Olympia 1 de wedstrijd 
goed onder controle. Er werd weinig weggegeven door goed verdedigend werk en aanvallend werden 
goede kansen gecreëerd. Dit resulteerde ook in een 2-0 voorsprong, halverwege de eerste helft. Na de 
voorsprong kwam ZVOB 3 beter in haar spel en scoorde de aansluitingstreffer (2-1). Door deze tegengoal 
werd ZV Olympia weer wakker geschud. Na een vlotte aanval scoorde ZV Olympia de 3-1, wat tevens de 
ruststand was. 
 
In de tweede helft was het begin voor ZVOB 3. ZV Olympia 1 liep te ver achteruit, waardoor ZVOB 3 dicht bij 
de goal kwam. ZVOB 3 scoorde daarom ook al snel de 3-2. Weer een teken voor ZV Olympia om scherp te 
blijven, wat resulteerde in een snelle goal: de 4-2 voorsprong. Toch bleef het begin van de tweede helft 
moeizaam verlopen. ZVOB 3 kon weer de aansluitingstreffer maken (4-3). Mede door geduldig te spelen en 
de bal goed rond te laten gaan kwam er ruimte voor ZV Olympia 1. Hier wist de thuisploeg goed mee om te 
gaan en werd er nog drie keer gescoord. 
 
De eindstand werd hierdoor 7-3, door goals van Glenn Melissant (3), Bram de Bruin (2), Ries van den 
Boogert (1) en Patrick Trommel (1). De eerstvolgende wedstrijd is aanstaande maandag 19 oktober. ZV 
Olympia 1 speelt dan om 22:00 uur uit in Schiedam tegen Zwaluwen 1, die huidige nummer 11 in de stand. 
 
Bron: Facebookpagina ZV Olympia GO 

 

 
 
 

ZVOB 4 is op de goede weg! 
 

  
De laatste twee wedstrijden werden gewonnen, en vandaag hoopten wij een nieuwe zege aan onze zegekar 
toe te voegen. Tegen Drenkwaard, wat altijd tot de verbeelding spreekt, maar nu vanwege de gevoelige 
zomerse transfer van onze Dennis, nog meer! Zonder de geblesseerden Lennert en Arjen, maar met de 



teruggekeerde verloren zoon Marco, werd om 20.00u aan deze wedstrijd begonnen. 
Drenkwaard bleek zich in te graven en te wachten op de counter. Wij moesten duidelijk het spel maken, wat 
ons ook niet altijd ligt, wat zorgde voor een lastige openingsfase. Na wat gerommel achterin, waarbij Ewout 
en Michel elkaar op de grond lagen aan te kijken in een innige verstrengeling, zagen we tot onze schrik dat 
de bal tergend langzaam over de doellijn rolde. Een 1-0 achterstand stond op het bord. 
Maar wie anders dan onze topscoorder Tommy, zorgde voor de gelijkmaker!  
We creëerden kans op kans, maar de bal wilde er, vooral door een uitstekend keepende Drenkwaard-goalie, 
maar niet in. Gelukkig was daar goudhaantje Marco, die in de eerste helft ons op een verdiende voorsprong 
zette. 
In de rust werd geconcludeerd dat we aardig speelden, maar de kansen moesten afmaken. De tweede helft 
begon erg onrustig, en we speelden alsof we met 3-0 achter stonden. Een ruimere marge was nodig, omdat 
een counter altijd op de loer lag.  
Marco wist zich op karakteristieke wijze door de verdediging te wurmen, en de  marge van 2 was daar! 
Helaas letten wij niet goed op, en scoorden de gasten uit Zuidland de 3-2.  
Wat volgde was de Marco-show. Hij scoorde nog drie keer, en bleek goud waard te zijn voor ons. Vooral de 
goal waarbij Ewout met een schitterende worp de assist verzorgde, is het vermelden waard! Robbert wist 
ook nog een keer te scoren, wat ons totaal op 7 bracht.  
Helaas voor Ewout viel in de laatste seconde een bal knullig binnen, want verder was hij samen met Marco 
weer één van de uitblinkers. 
Mannen, knappe prestatie weer! De teamspirit zie je groeien. De aansluiting bij de top is daar, en laten we 
die vasthouden! Volgende week met een aantal afwezigen gaan we proberen Kocatepe 7 te verslaan. 

 
 

Groeten uit Zwolle. (2) 

Hallo voetbalvrienden! 
  
Na een korte periode van stilte weer eens een berichtje vanuit Zwolle. Niet dat we hier stil gezeten 
hebben. Op 18 september mochten we Fenne verwelkomen! Wat een rijk bezit om naast Geke en 
Marije nu ook zo'n heel klein wondertje in huis te hebben! Het gaat gelukkig helemaal goed met 
haar. En zelfs s-Nachts gaat het prima, 1 voeding per nacht en verder slaapt ze lekker door. Je hoort 
me dus niet klagen ;-) 
  
Het is altijd mijn voornemen geweest om eerst de geboorte van Fenne af te wachten, en dan na de 
kraamperiode op zoek te gaan naar een zaalvoetbalvereniging. Nu de kraamperiode achter de rug is 
kan ik dus actief op zoek naar een geschikte vereniging. En ik heb er ook echt zin in! In de 
achterliggende periode was het wel even prima om niks anders aan mijn hoofd te hebben dan 
verhuizen, settelen, nieuwe job, en kraamperiode. Maar nu gaan we weer aan de bak, in de volgende 
"groeten uit Zwolle" kan ik jullie vast meer over de zoektocht melden. 
  
In de tussentijd heb ik ZVOB uiteraard wel gevolgd. De website wordt trouw bezocht en ook 
Facebook geeft vaak de nodige info (ZVOB 3&6 ;-) ) En uiteraard heb ik nog de nodige bronnen die 
me regelmatig bij praten over het reilen en zeilen binnen ZVOB. 
  
Mooi om te zien dat het 1e de punten ook weer binnen haalt. Nu zelfs ook in de thuiswedstrijden. 
Wat ik ook heel mooi vindt om te lezen is dat Marien weer tussen de palen staat en het ook goed 
doet. Na een zware blessure is dat heel mooi om te zien! 
  
Van ZVOB 2 hoor of zie ik bijna niets... Ben heel benieuwd naar hun ervaringen in de 2e klasse. Dus 
mannen, klim in de pen en kom maar op met die verslagen! 
  
Het 3e met meester-interviewer Sjoerd Singor in de gelederen is altijd een feest om te volgen, blijft 



mooi om the day after de wedstrijd het filmpje te bekijken. 
  
En dan het mooie ZVOB 4, La Squadra Azzurra Bianco, wat zou het mooi zijn om deze mannen eens 
kampioen te zien worden. Dan mogen er verder niet teveel punten meer gemorst worden. Ik hoop 
snel weer eens een wedstrijdje mee te pikken met de boys. 
  
ZVOB 5, het oudste team van de vereniging, speelt onverwacht in de 4e klasse. Toch zijn de eerste 9 
punten binnen. Een prestatie van formaat. 
  
ZVOB 6 onder bezielende aanvoering van Pim Boertje heeft tot nu toe nog wisselend succes. De 
eerste punten zijn binnen, maar de mannen van 6 een beetje kennende zullen ze niet helemaal 
tevreden zijn. 
  
En dan ZVOB 7....vreemd om na 11 jaar lang iedereen binnen de club gekend te hebben nu een team 
'vreemdelingen' te zien voetballen. Ik hoop dat ze een mooie tijd binnen de vereniging hebben en dat 
ze snel opgenomen worden in ZVOB  familie. 
  
Waar ik ook blij van word is dat ik lees dat ZVOB weer twee shirtsponsors aan zich heeft weten te 
binden. En het mooiste is wel dat de sponsoren aangedragen zijn door eigen leden. Voor ZVOB is het 
van groot belang om goed gekleed, en financieel gesteund te worden door verschillende bedrijven. 
Dat eigen leden hier dan een steentje aan bijdragen is het mooiste wat ZVOB zich kan wensen. 
  
Het gaat jullie goed! 
Arriverdeci, 
Herman. 
 

Strijdend collectief sleept overwinning uit het vuur! 
 

  
Ook vanavond waren we niet compleet. Marco, Dennis en Arjen zijn geblesseerd. Hidde moest 
thuisblijven vanwege een keelontsteking. Gelukkig hadden in de persoon van Johan van Tilburg een 
uitstekende invaller! 
In een kolkend topsportcentrum bleken we een tegenstander zonder echte scheidsrechter te 
hebben. Ze hadden 1 van hun vrienden bereid gevonden om de wedstrijd te leiden. Uiteraard bleek 
dit tijdens de wedstrijd toch wel erg vervelend.  
We wisten veel kansen te creëren en kwamen via Robbert en Lennert op 2-0. Kocatepe loerde vooral 
op de lange bal, en wisten hieruit de 2-1 te scoren. Nog voor rust maakte Lennert de 3-1. 
In de rust wisten we dat het lastig zou worden om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. 
Over en weer werden overtredingen gemaakt, waardoor het aankwam op zakelijk deze wedstrijd uit 
te spelen. Met hard werken lukte het ons om de kansen te blijven creëren, maar door uitstekend 
werk van de keeper bleef het 3-1. Ewout stond weer een puike wedstrijd te keepen, maar kon niet 
voorkomen dat het 3-3 werd.  
In de slotfase werd het heel rommelig en wist Tommy, onze clubtopscoorder, de 4-3 binnen te 
schieten. Met slim voetbal, waarbij o.a. Johan de hoekvlag opzocht, wisten we de eindstreep te 
halen! De drie punten gaan mee naar Oud-Beijerland. 
Volgende week de clash om 20.00 thuis tegen Drenkwaard. Dat 4 van onze spelers Zuidland als 
thuisbasis hebben, en Dennis deze zomer getransfereerd is vanuit dit team, zorgt ervoor dat deze 
derby extra mooi wordt! Komt dat zien! 
 

 
 



ZVOB 1 vecht zich langs OACN Boys 2 
 
Op maandag 5 Oktober 2015 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf 
Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld zijn 3e thuiswedstrijd van dit seizoen. De vorige 2 
thuiswedstrijden gingen nipt verloren maar vanavond gold “drie maal is scheepsrecht” 
Afgelopen seizoen eindigden beide teams op een gedeelde 3e plaats in de competitie, deze jaargang 
gaat het beide teams iets minder goed af. ZVOB won slechts 2 uitwedstrijden en OACN Boys wist 
helemaal nog niet te winnen deze competitie en speelde slechts 1x gelijk. Toch waren beide teams 
aan elkaar gewaagd er waren de doelpunten op de vingers van een hand te tellen. 
ZVOB begon voortvarend aan de wedstrijd en zetten OACN Boys direct onderdruk, dit resulteerde in 
een snelle openingsgoal voor de Oud Beijerlanders. Het was Joey Maal die met een strakke 
inspeelbal Thomas Keijzer laat scoren. (1 – 0) Het eerste gevaar van OACN Boys komt pas na 9 
minuten spelen maar hun schot gaat voorlangs. In de 9e minuut is het Arjan Schipper die zijn voorzet 
op Bob Seip in de handen van de keeper ziet belanden. Dan in de 11e minuut komt OACN Boys toch 
op miraculeuze wijze langszij. Uit een eerste  schot op de paal krijgt OACN Boys een rebound die door 
de sterk keepende Marien Mourits al zittend wordt gekeerd maar wordt in derde instantie alsnog 
binnen gekopt. (1 – 1) Als OACN Boys dan steeds fysieker begint te spelen en de scheidsrechter veel 
toelaat Moet ZVOB achteruit maar weten de gelederen gesloten te houden. Kansen zijn er wel over 
en weer maar aan beide zijdes zijn het de keepers die uitblinken. Toch weet ZVOB de rust in te gaan 
met een voorsprong. In de 22e minuut neemt Arjan een corner en is het Thomas die in de korte hoek 
binnen schiet. 
Na de rust een nog fysieker OACN Boys die de (on)bestrafte overtredingen niet schuwen. Maar ZVOB 
krijgt al na 20 seconden de kans om de marge te vergroten, helaas schiet Arjan op een pass van 
Thomas naast. In de 35e minuut krijgt Dylan Maal een gele kaart wegens praten en moet ZVOB 2 
minuten lang met een man minder OACN Boys tot een halt roepen. Ook die straftijd komen de blauw 
witten goed door. Kleine speldenprikjes van Johan Mourits en Joey Brouns zijn een prooi voor de 
doelman van de gasten. Dan lijkt in de 42e minuut de vlam in de pan te slaan, een behoorlijke 
overtreding van Bob wordt met een gele kaart bestraft en wegens commentaar op de leiding krijgt 
ook een speler van OACN Boys geel. Er ontstaat nu veel ruimte op het veld en is Dylan dicht bij een 
doelpunt, echter raakt hij slechts de paal. Opnieuw onderscheid Marien zich met zijn klasse en 
briljante reddingen in het ZVOB doel. 3 minuten voor tijd wordt de wedstrijd uiteindelijk beslist. Een 
diepe bal van Arjan eindigt bij Joey Maal die een perfecte voorzet aflevert aan Thomas die simpel kan 
scoren. (3 – 1) Hierna speelt ZVOB de wedstrijd professioneel uit en haalt het de eerste 3 punten in 
eigen huis dit seizoen. Met deze overwinning kan ZVOB weer een beetje omhoog kijken en kruipt het 
langzaam omhoog in de middenmoot. Volgende week vrijdag wacht WIA 28 in een uitwedstrijd in 
sporthal Zevenkampse ring in Rotterdam. Aanvang 20:00 uur 
  
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, 10. Joey Brouns. 
Coach: Peter de Kraai. 
 
 

 


