ZVOB 1 verovert plaats 2 in zinderende wedstrijd met concurrent Maense 2.
Op 25 april 2016 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf
Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de laatste wedstrijd van het seizoen. En wat voor
een… Inzet plaats nummer 2 achter kampioen Salaam 2, Plaats van handeling Sportcentrum
West Rotterdam. Hoe zag het er van te voren uit: Maense dat gehele competitie boven
ZVOB stond in de ranglijst had voor aanvang 3 punten voor op ZVOB maar ZVOB had mede
door de ruime winst op Salaam (12 – 3) een veel beter doelsaldo dan Maense. Dus bij een
overwinning zou ZVOB op basis van het doelsaldo op plaats 2 eindigen en bij ieder ander
resultaat op de 3e plek. Vooraf werd afgesproken dat we de wedstrijd onbevangen zouden
gaan spelen en we zouden wel zien hoe het ging lopen, ook was het nog even spannend of
Daan van der Pol kon meespelen want hij was in eerste instantie zijn kaart vergeten maar
vrouw/vriendin lief kwam in allerijl de kaart als nog brengen.
Om 20:00 uur mocht ZVOB de bal in het spel brengen en al snel bleek dat beide teams aan
elkaar gewaagd waren. De eerste kans was voor Maense maar de van huwelijksreis terug
gekeerde Marien Mourits was heer en meester in deze situatie. Heel langzaam trekt ZVOB
het spel naar zich toe en krijgt meerdere kansen. Thomas Keijzer is het dichts bij de
openingstreffer maar hij raakt voor als nog de paal in de 7e minuut. In de 8e minuut is het
Joey Maal die snel een intrap neemt die Dylan Maal bereikt, zijn voorzet wordt door Thomas
goed binnen geschoten (0 – 1) In de 10e minuut is er onnodig balverlies aan ZVOB zijde en uit
de counter is Maense dicht bij de gelijkmaker maar de bal gaat via de lat en de paal weer
terug het veld in. Met zoveel geluk voel je dat het bijna niet fout kan gaan, zeker als Marien
in de 11e minuut met een snelle spelhervatting Bob Seip bereikt die de bal panklaar ligt voor
Joey die simpel kan binnen schieten. (0 – 2) Maense moet nu opzoek naar de
aansluitingstreffer en voert de druk op Marien verder op, maar zoals altijd is Marien erg
sterk in het doel. Toch moet ook hij zich gewonnen geven als Maense uit het niets na 18
minuten de 1 – 2 binnen schiet. Na 20 minuten spelen krijgt een speler van Maense een gele
kaart en binnen de 2 minuten straftijd weet ZVOB de marge weer op 2 te brengen als Arjan
Schipper op een pass van Dylan via de paal binnen schiet. (1 – 3) Direct kan die doelpunt
krijgt Thomas een gele kaart en ook Maense weet deze man meer situatie snel uit te buiten.
In de 21e minuut verkleinen ze de achterstand tot 2 – 3. Dit is tevens de ruststand.
Na de rust begint ZVOB onzeker en onrustig aan de 2e helft en daar maken de gastheren
goed gebruik van. Binnen 7 minuten weten ze de achterstand om te buigen naar een 4 – 3
voorsprong. Maar ZVOB is op tijd bij de les en recht de rug en gaat op jacht naar de
gelijkmaker, deze valt in de 33e minuut. Het is Thomas die onberispelijk binnen schiet. (4 – 4)
Halverwege de 2e helft komt ZVOB dan weer op voorsprong als Dylan de bal verovert en snel
een counter kan opzetten die na een pass door Thomas wordt verzilverd. (4 – 5) Opnieuw
komt ZVOB onder een immense druk te staan maar Marien weet een gevaarlijk schot met
zijn vingertoppen tegen de paal te duwen. In de 40e minuut mag ZVOB een vrije trap nemen
en het is Joey die de bal snoeihard binnen schiet. (4 – 6) En dan is de koek nog niet op als
Dylan de bal verovert en samen met Bob het vijandelijke doel bedreigen, door het goede
meelopen van Bob moet de doelman van Maense een keuze maken waardoor het voor
Dylan en koud kunstje is om de bal in de korte hoek binnen te schieten. (4 – 7) Dan is de
wedstrijd wel gespeeld ondanks dat Maense er alles aan doet om een nederlaag te
voorkomen, ze komen slechts tot nog 1 doelpunt 7 minuten voor het einde wordt de

eindstand bepaald op 5 – 7 in het voordeel van ZVOB. Daan van der Pol speelde als invaller
een zeer verdienstelijke wedstrijd deze avond dat mag ook gezegd worden.
Door deze overwinning gooide ZVOB wel roet in het eten van Maense want die waren al
volop bezig om promotie naar de hoofdklasse aan te vragen maar daar zullen ze nu wel van
afzien. Misschien wel een idee voor de secretaris van ZVOB dit verzoek in te dienen om
ZVOB 1 in te delen in de hoofdklasse van het volgend seizoen.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 5. Bob Seip, 6.
Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer, 10 Daan van der Pol.
Afwezig: Johan Mourits, Joey Brouns beide geblesseerd.
Coach: Peter de Kraai.

ZVOB 1 verslaat kampioen Salaam 2 met grote cijfers.
Op maandag 18 april 2016 stond voor ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet,
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld haar laatste thuiswedstrijd tegen
koploper en kampioen Salaam 2.
Met opnieuw Jan van Elzelingen en Daan van der Pol als invallers werd vooraf de tactiek
besproken. ZVOB zou de ruimtes heel klein proberen te houden en de tegenstander op
eigenhelft opvangen en uiteindelijk loeren op de counter. Maar dat alles anders kan lopen
bleek wel weer eens. Al in minuut 1 krijgt ZVOB een intrap op eigenhelft en is het Joey Maal
die de bal diep speelt op Dylan die daarna de bal breed speelt op Thomas die dan de bal
binnen schiet. (1 – 0) In de daarop volgende minuut is het Jan va Elzelingen die met een
verre uitworp Dylan bereikt die de bal prima controleert en doeltreffend uithaalt. (2 – 0) Nog
in de zelfde minuut brengt Salaam de marge weer terug op 1 doelpunt na een vlotte aanval.
(2 – 1) Door de vliegende start voelt ZVOB zich bijna onoverwinnelijk en straalt dat ook uit
binnen de lijnen. In de 6e minuut is het weer raak, het is Joey die de bal onderschept en na
een 1-2 met Arjan Schipper scoort. (3 – 1) 2 minuten later is het Thomas Keijzer die een
aanval van Salaam onderschept en alleen voor de keeper van Salaam niet faalt. (4 – 1) ZVOB
en Salaam krijgen nog vele kansen maar doelpunten vallen er voor als nog niet, dit duurt tot
de 23e minuut. Dan krijgt ZVOB een vrije trap die door Joey breed wordt gelegd en is het
Dylan die zuiver en hard de bal binnen schiet. (5 – 1) In de slot seconde van de 1e helft is het
Dylan die een diepe bal naar voren speelt op Joey, die daarna een pass geeft op Thomas die
daarna scoort. (6 – 1)
In de rust wordt de ruime voorsprong besproken en dat we moeten waken voor
onderschatting voor dat men de 2e helft in gaan.
Na de rust gaat Salaam alles of niets spelen en vort de druk op richting het doel van Jan. Na
30 minuten werpt deze strategie zijn vruchten af en scoort Salaam 2 de 6 – 2) Na 34 minuten
spelen lijkt het nog spannend te worden als Salaam wederom scoort en de stand op 6 – 3
zet. Dan krijgt een speler van Salaam een gele kaart en dat zou het breekpunt in de wedstrijd
blikken. Direct wordt de man meer situatie uitgebuit als Thomas Arjan Schipper vrij speelt en
scoort. (7 – 3) Hierna gaat Salaam alles of niets spelen en laten de keeper meevoetballen om
een komende nederlaag te voorkomen. ZVOB komt hierdoor enorm onder druk te staan
maar door compact te verdedigen en te loeren op de counter (zoals afgesproken vooraf)
houd ZVOB stand. Met nog 8 minuten op de klok is het Bob Seip die een counter inleidt door
Dylan aan te spelen die een voorzet op Thomas geeft die de wedstrijd enigszins in het slot

gooit. (8 – 3) Bob zelf is ook nog dicht bij een doelpunt maar vindt de doelman op zijn weg.
In de 45e minuut is het weer raak voor ZVOB, een snelle counter wordt Salaam fataal het is
Thomas die voor het doelpunt laat aantekenen. (9 – 3) In de laatste 5 minuten brengt ZVOB
namens Joey 2x en Thomas 1 de eindstand op 12 – 3 door een counter en 2x een doelpunt
van eigen helft. Jan weet zich in de slot seconde zich te onderscheiden door een laatste
redding te brengen op een schot van Salaam. Zo boekt ZVOB een onverwachte maar zeer
verdiende overwinning op de kampioen die na afloop alleen maar complimenten had voor
het spel van ZVOB.
ZVOB kan zich nu op gaan maken voor de laatste wedstrijd van de competitie tegen Maense
2 de huidige nummer 2 van de ranglijst. Kan ZVOB het seizoen afsluiten met een
overwinning?
ZVOB speelt in de volgende opstelling: 1. Jan van Elzelingen, 2. Joey Maal©, 5, Bob Seip, 6.
Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer, 10. Daan van der Pol.
Afwezig: Joey Brouns, Johan Mourits en Marien Mourits
Coach: Peter de Kraai.

ZVOB 1 stelt plaats 3 veilig na overwinning op RS 2.
Met nog 3 wedstrijden te gaan kon ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet,
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de 3e plaats in de rangschikking
veiligstellen. Hiervoor moest wel gewonnen worden van RS 2 dat op plek 5 stond met een
straatlengte achterstand.
Om iets na 19:00 uur(!!) werd de bal in het spel gebracht door ZVOB en zonder dat er ook
maar 1 speler van RS de bal had geraakt was het Thomas Keijzer die zijn schot geblokt ziet
worden voor het doel van RS. Maar in de 2e minuut is het wel raak als Jan van Elzelingen via
een snelle spelhervatting Thomas bediend die hieruit weet te scoren. (0 – 1) Na 5 minuten
spelen wordt de stand verdubbeld als Dylan Maal op aangeven van Joey Maal simpel kan
binnen tikken. (0 – 2) Na 8 minuten het eerste wapenfeit van de Studenten uit Rotterdam
maar de vrije trap wordt goed gekeerd door invaller doelman Jan van Elzelingen (ZVOB 2)
ZVOB rijgt daarna de kansen aan een maar Joey, Dylan en Arjan Schipper komen het te kort
om al vroeg in de wedstrijd het verschil te maken. Het duurt dan ook tot de 16 e minuut
voordat er weer gescoord wordt, met een man minder (Bob Seip heeft geel gekregen voor
een lichte overtreding) door Dylan een solo doeltreffend afrond. (0 – 3) 5 minuten voor de
rust is er een voorzet van RS die op zeer ongelukkige wijze via de voet van Joey langs Jan in
het doel verdwijnt. (1 – 3) Maar vlak voor de rust is het Thomas die na een pass van Dylan de
marge weer op 3 doelpunten weet te zetten. (1 – 4)
Na de rust gaat RS opzoek naar doelpunten en proberen meer druk te zetten op de
verdediging van ZVOB. In de 35e minuut krijgt RS een vrije trap die breed wordt getikt en
daarna hard wordt binnen geschoten. (2 – 4) In de zelfde minuut is het Dylan die een aanval
opzet en via Thomas Johan Mourits bereikt die onberispelijk binnen schiet. (2 – 5) Nog gen
minuut later als ZVOB hoog druk zet is het alweer raak, nu is het Joey die balverlies van RS
afstraft. (2 – 6) Halverwege de 2e helft is het RS uit het niets met een schot in de kruising de
stand op 3 – 6 brengt. Maar ook hier heeft ZVOB een passend antwoord op, het is Thomas
die vanaf de aftrap hard binnen schiet. (3 – 7) Opnieuw zet RS druk en laat de doelman mee
voetballen met alle risico’s van dien zo zou blijken, want Joey weet een bal te

onderscheppen en vanaf eigen helft te scoren. (3 – 8) hierna neemt ZVOB wat gas terug en
dat komt ze bijna duur te staan. In de resterende 7 minuten verzaakt ZVOB om de wedstrijd
te beslissen en weten de gastheren alsnog 3x het net te vinden zodat de eindstand wordt
bepaald op 6 – 8 in het voordeel van ZVOB, dat met deze overwinning de 3e plaats veiligstelt.
Volgende week wacht de kampioen Salaam 2 in de thuiswedstrijd in de Boogerd waar eerde
5 - 5 de uitslag was. Kan ZVOB opnieuw stunten tegen de ongenaakbare koploper? Komt het
zien maandag 18 april om 20:00 uur.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Jan van Elzelingen, 2. Joey Maal©, 4. Johan
Mourits, 5. Bob Seip, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer.
Coach: Peter de Kraai.
Afwezig: Marien Mourits (huwelijksreis) Joey Brouns (geblesseerd)

ZVOB 1 stevent op plek 3 af in competitie na overwinning op WIA29.

Om iets na 21:00 uur werd er afgetrapt in sporthal de Wielewaal door ZVOB, al snel kwam
ZVOB op voorsprong door Thomas Keijzer die op aangeven van Dylan Maal binnen schiet. (0
– 1) Maar direct vanaf de aftrap kijkt ZVOB lijdzaam toe hoe WIA simpel de gelijkmaker
binnen schiet. (1 – 1) Even moet ZVOB van de schrik bekomen maar in minuut 6 is het Joey
Maal die Dylan aanspeelt, echter neemt Dylan de bal niet aan maat stap subtiel over de bal
heen waardoor de WIA doelman kansloos is. (1 – 2) Na 11 minuten spelen is het weer raak
voor ZVOB als Dylan een combinatie met Arjan Schipper doeltreffend afrond. (1 – 3) Hierna
is het Rob die als een oude krijger zijn doel schoon weet te houden en kop Daan rakelings
naast het doel van WIA. Met nog 5 minuten tot de rust schiet Thomas aan alle illusies van
WIA een einde als hij doeltreffend binnen schiet. (1 – 4) In de 23e minuut is het Joey die zijn
vrije trap via het muurtje in het doel ziet verdwijnen. (1 – 5) Nog is de koek niet op voor
ZVOB in de 1e helft want in de slotseconde is het Thomas die op aangeven van Daan de
ruststand bepaald op 1 – 6. Direct in de 2e helft geeft ZVOB weer gas en scoort men in de 27e
minuut het volgende doelpunt dat op naam komt van Thomas op aangeven van Johan
Mourits. (1 – 7) Hierna is de scherpte er wel vanaf bij ZVOB en krijgen de gastheren meer en
meer ruimte om te voetballen. Dit resulteert in 2 doelpunten van WIA dat de tussenstand op
3 – 7 brengt na 33 minuten. Hierna is het Thomas die in 2 minuten 2x de doelman weet te
passeren en de marge zo weer op 6 doelpunten weet te brengen. (3 – 9) Als Joey via een
counter met Dylan ook nog de 3 – 10 op het bord zet is er echt geen vuiltje meer aan de
lucht en kan ZVOB op het gemak de wedstrijd verder uitspelen. WIA weet nog wel een keer
het net te vinden uit een counter (4 – 10) maar het slotakkoord is voor ZVOB dat via een vrije
trap van Johan de eindstand bepaald. (4 – 11)
Een goede en verdiende overwinning van ZVOB dat in de volgende wedstrijd definitief de 3e
plaats kan veiligstellen tegen RS 2.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 61. Rob de Kreek, 2. Joey Maal, 4. Johan Mourits, 6.
Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer, 10. Daan van der Pol.
Afwezig: Marien Mourits, Bob Seip en Joey Brouns.

