Archief December 2015
Vervolg bekertoernooi
In het nieuwe jaar starten we met het vervolg van het bekertoernooi waar alleen ZVOB 5 en ZVOB 6
nog in uitkomen.
ZVOB 5 heeft een uitwedstrijd geloot tegen GGK 2 op 08-01-2016 zal deze wedstrijd worden
gespeeld in sporthal Victoria te Rotterdam. Aanvang 22:00 uur.
ZVOB 6 speelt in de 2e ronde op 08-01-2016 ook een uitwedstrijd tegen Spartaan'20 1.
Plaats van handeling Topsportcentrum Rotterdam, aanvang 21:00 uur.
De week erna zal er weer voor de competitie gevoetbald worden.

Kerstkransen actie
Ieder jaar rond de kerstdagen proberen wij de sponsor van onze mooie vereniging te bedanken voor
het vertrouwen dat ze hebben in onze mooie vereniging. Zo ook dit jaar gaan we dat doen.
Al jaren hebben we een traditie hoog te houden richting onze sponsors en bestuursleden die zich
inzetten voor de vereniging.
Al de afgelopen jaren werden de kerstkransen gekocht bij lokale bakkers of sponsors. Het is
wederom gelukt om een sponsor te vinden voor deze traditionele actie, te weten:
Bakkerij Voordijk Ridderkerk. Voor een heerlijk stukje gebak of ambachtelijk gebakken brood moet u
bij Bakkerij Voordijk zijn, hier wordt alles met zorg voorbereid. Ook voor heerlijke koekjes die worden
verkocht onder de naam Voordijkjes zijn er om op te eten. Dus voor een heerlijk gebakje, vers brood
en een krokant koekje gaat u naar Bakkerij Voordijk in Ridderkerk.

Tussenbalans in de winterstop.
Nu de winterstop is gekomen maken we bij ZVOB de balans op van de 1e seizoenshelft, Hoe verging
het de teams in de competitie, werd er aan de verwachtingen voldaan of viel het allemaal wat tegen.
Over het algemeen werd aan de verwachtingen voldaan met als positieve uitzondering ZVOB 2.
ZVOB 1: De mannen van coach Peter de Kraai kende een stroeve start van de competitie, er moesten
2 nieuwe spelers ingepast worden en dat vergde enige aanpassingsproblemen. Toch bleven de
mannen de laatste 5 wedstrijden omgeslagen en snoepte men de eerste punten af van koploper FC
Salaam. ZVOB sluit het jaar af op een 3e plaats.
ZVOB 2: Dit team debuteert in de 2e klasse en doet dit met verve. Halverwege het seizoen delen ze
de koppositie samen met All Greens 1. De mannen van aanvoerder Johan van Tilburg gaan een mooie
2e seizoenshelft tegemoet.
ZVOB 3: Staat na 10 wedstrijden op een keurige 3e plaats. Vorig jaar kwamen de mannen 2 punten te
kort voor een kampioensschap maar misschien met een goede reeks na de winterstop kan men gaan
voor een 2e kampioensschap in 3 jaar.
ZVOB 4: Dit team doet het naar behoren, de ruime selectie laat zien dat ze thuis horen in de 4eklasse
en staan mooi stevig in de middenmoot. Toch misschien stiekem met een schuin oog naar boven
kijkend.

ZVOB 5: Komt net als ZVOB 4 uit in de zelfde 4e klasse. Ook hier gaat het crescendo maar is er nog
genoeg rek en kwaliteit om misschien wel iets moois neer te zetten deze competitie.
ZVOB 6: De mannen van Pim Boertje die mooie overwinningen soms met slordige nederlagen deze
competitie zijn begonnen. De mannen weten zich prima staande te houden in de grijze middenmoot
van de 5e klasse.
ZVOB 7: Deze mannen kwamen dit jaar nieuw binnen bij de vereniging en hadden wat
aanpassingsproblemen in het begin. Weten ze nu steeds vaker de weg naar het doel te vinden en
hun wedstrijden winnend af te sluiten. Ook deze debutant in de 5e klasse staat voorlopig in de
middenmoot.
Vanaf deze plaats wenst het bestuur van ZVOB alle teams een mooie 2e seizoenshelft toe en dat we
na afloop ergens in mei 2016 kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar.

ZVOB 5 wint nipt van Drenkwaard 3.
Doelpunten:
Jeroen 2, JH 1, Tom 1
Jan B: paar grote kansen, maar net even pech in de afronding. Op die ene omhaal na, 3 schoten van
afstand op de paal en 2 lobjes net over. - volgende keer iets meer geluk Jan
-Willem: paar halve kansen waar Willem een hele kans van wist te maken. Helaas konden deze
kansen niet worden omgezet in doelpunten waardoor de teller voor onze marathonloper deze
wedstrijd eindigde zoals die begon: 0 doelpunten
-Arie: na zwaar blessureleed te hebben moeten verwerken, heeft Arie het weer geprobeerd, wel
beplakt met 2 rollen tape om zijn kwetsbare delen (en dat zijn er nogal niet wat). Arie oogde wat
moe (goeie nacht gehad wellicht), maar door zijn altijd kenmerkende werklust, was die moeheid niet
sterk van zijn gezicht af te lezen. Met wat magere kansjes en zo nu en dan een individuele solo, waar
menig voetballiefhebber jaloers op zou worden, heeft Arie een goede bijdrage gehad in deze nipte
overwinning.
-Rob de kreek. Na een vakantie vol zonuren, lekker eten, meters bier en talloze erotische massages
heeft ook Rob ons team weer versterkt. Zijn bruingekleurde huid deed vermoeden dat wij een nieuw
teamlid hadden toegevoegd, maar bleek natuurlijk een misverstand.
Rob was naar zeggen wat kilootjes aangekomen, maar daar was gedurende de wedstrijd nauwelijks
wat van te zien. De ene redding na de ander en we mochten blij wezen dat onze sterk spelende
tegenstander Rob zo nu en onderschatte en de bal nonchalant via de lat in zijn handen schoten.
Met vele acrobatische redding waar Ronald waterreus op zou zeggen (weete wel) heeft Rob ons
koppie boven water gehouden, dit resulteerde in een gewonnen tweede helft met 0-1.
Dit maakte met de eerst helft in achtnemend, waar 3-3 het resultaat was, een opgetelde score van 34.
Hierdoor waren wij de lachende 3e en namen wij 3 verdiende punten mee naar Oud-Beijerland.
-Wessel is nog steeds afwezig en hoopt 2 januari. zijn rentree te maken.

ZVOB 1 sluit 2015 af met winst op Zwarte Pijl 1.
Op maandag 14-12-2015 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf
Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2015.
Tegenstander de nummer laatst in de stand Zwarte Pijl 1. Door afwezigheid van Joey Brouns en Arjan
Schipper werd Perry Akkerman bereid gevonden om deze wedstrijd in te vallen. Voor de wedstrijd
werd en gesproken over winnend het jaar willen afsluiten met een positief doelsaldo. Aan beide
werd ruimschoots voldaan.
Om 21:00 uur mocht ZVOB de bal voor het eerst in het spel brengen en al snel bleek dat het een
eenzijdige wedstrijd zou gaan worden, ZVOB stapelde kans op kans en Marien Mourits kon vanaf zijn
positie in het doel alles rustig aanschouwen. Na wat spelde prikjes van vooral ZVOB werd de score
geopend na 7 minuten spelen, uit een counter is het Dylan Maal die Thomas Keijzer aanspeelt en de
openingstreffer op het bord zet. (0 – 1) ZVOB blijft ver uit de bovenliggende partij maar een vrije trap
van Joey Maal (over) en een schot van Bob Seip (save keeper) hadden geen geluk in de afwerking.
Toch weet ZVOB de score verder uit te bouwen als Johan Mourits een perfecte pass aflevert bij Joey
die via de paal de keeper van Zwarte Pijl kansloos laat. (0 – 2) ZVOB blijft zoeken naar gaatjes in de
verdediging maar krijgt na een snelle counter van Zwarte Pijl het deksel op de neus en zo staat het na
17 minuten ineens 1 – 2. Maar ZVOB laat zich niet uit het veld slaan door deze ongelukkige tegenslag
en weet nog voor de rust de marge weer op twee te zetten. Het is Perry Akkerman die een snelle
uitbraak forceert en een voorzet op Thomas aflevert die op zijn beurt de 1 – 3 binnen schiet. Vlak
voor rust is het opnieuw Zwarte Pijl dat een counter weet te plaatsen en moet Marien alle zeilen bij
zetten om een doelpunt te voorkomen, en dat lukt hem maar begaat hij wel een overtreding die hem
op een terechte gele kaart komt te staan. Met nog 15 seconden tot de rust neemt Thomas plaats
onder de lat en weet de vrije trap onschadelijk te maken.
Na de rust moet Thomas nog 1:45 minuten zijn doel schoon houden en dat doet hij prima, ZVOB
houd stand met een man minder in het veld. Net als ZVOB weer compleet is ontstaat er een mooie
aanval via Bob, Joey en Perry die de bal het laatste tikje langs de doelman weet te geven. (1 – 4) In de
29e minuut speelt Bob zijn tegenstander door de benen en is het Johan die daarop goed reageert en
feilloos binnen schiet. (1 – 5) Nog geen minuut later is het dan alweer prijs, een lange bal van Marien
wordt door Joey breed gelegd en Bob tekent dan voor de 1 – 6 voorsprong.
Het mooiste doelpunt van deze avond komt op naam van Johan. Het begint allemaal bij Dylan die de
bal diep speelt op Joey, die op zijn beurt met het hooft Johan bereikt die met een volley de bal
snoeihard binnen schiet. (1 – 7) Hierna neemt ZVOB flink wat gas terug en weet Zwarte Pijl in de
slotfase nog 2x te scoren, dit alles is echter voor de statistieken van deze wedstrijd. Al met al een
klinkende overwinning waarmee ZVOB het jaar afsluit met een overwinning en een positief
doelsaldo.
In het nieuwe jaar 2016 wacht laagvlieger TPP 3 als tegenstander, kan ZVOB het nieuwe jaar net zo
goed beginnen als men het jaar 2015 afsloot? Volg het op www.zvob.nl
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 5. Bob
Seip, 6. Dylan Maal, 8. Perry Akkerman, 9. Thomas Keijzer.
Afwezig: Arjan Schipper (privé) Joey Brouns (blessure)
Coach: Peter de Kraai

ZVOB 5 verliest derby van ZVOB 4.
De dag waarop we al sinds de competitie-indeling bekend werd, naar uit gekeken hadden,
was vandaag aangebroken. Het weerzien met Rob, maar dan in het vijandelijk doel!

Maar….Rob besloot dat een vakantie naar Egypte een beter plan was. Helaas! Bleef er nog
steeds een mooi affiche staan uiteraard. Ewout en Tommy moesten zich afmelden op de dag
van de wedstrijd, waardoor we met drie wissels startten, en Michel zijn minst favoriete plek in
de goal innam. Thanks Mich!
Voor aanvang was bekend dat het vijfde bij winst, over ons heen zou springen in de ranglijst,
dus naast prestige stond verdedigen van onze plek in de top van de competitie op het spel.
Na twee nederlagen op rij, en vooral de laatste wedstrijd, waren we tot op het bot
gemotiveerd om er vanavond een goed resultaat uit te slepen. We begonnen sterk aan de
wedstrijd en kwamen door een prachtige aanval op 1-0 door een zeer solide spelende
Robbert. Al snel maakte het vijfde de 1-1, en kwamen ze zelfs op voorsprong. Wij rechtten
onze rug, en maakten de 2-2 via Henry, die met links, waarvan hij dacht alleen op te kunnen
staan, over de keeper stiftte. Voor rust werd aan beide kanten nog een keer gescoord,
waardoor we met 3-3 gingen rusten.
In de rust hield Hidde een toespraak waar we allemaal even van volschoten, en toen wisten
we het zeker, vanavond gaan we drie punten pakken. We vochten als leeuwen, en soms
werd het spel over en weer wat fysiek. Een uitstekend fluitende Wilco liet veel toe, en de
wedstrijd was ook zeker niet onsportief. Het spel golfde op en neer, en wij hadden absoluut
de betere kansen. Vijf minuten voor tijd stond het 4-4, wanneer het vijfde zelfs op voorsprong
komt…Zal het dan toch weer gebeuren? Nee…niet vanavond! Door sterk aanvalsspel wisten
wij de verdediging van de tegenstander te slechten en maakten we de 5-5 en de 6-5. Een
verdiende winst! Een mooie derby eindigde in drie punten voor ons!
Volgende week nog 1 keer knallen om 2015 goed af te sluiten! En dan op naar het
mixtoernooi op 2 januari en de eerstvolgende pot op 11 januari tegen de koploper.

Gehavend ZVOB 1 houd stijgende lijn vast tegen RS 2.
Op maandag 7 December regende het afmeldingen bij ZVOB 1, maarliefst 4 van de 8 vaste
waardes waren afwezig deze wedstrijd tegen RS 2. Toch wist ZVOB 1 gesponsord door
Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en cattery Droomwereld op de
valreep 2 vervangers te bereiken, Johan van Tilburg (2) En Tom Reedijk (5) waren bereid om
hun kunsten te vertonen.
Ruim 10 minuten later dan gepland wegens het ontbreken van de kleding van RS werd er
uiteindelijk afgetrapt.
De vanaf het begin warrig fluitende scheidsrechter zou zijn stempel veelvuldig op de
wedstrijd drukken dat weer tot veel frustratie zou leiden ook bij ondergetekende.
De gehele wedstrijd waren de ploegen aan elkaar gewaagd en liep de score nagenoeg
synchroon.
Als de wedstrijd slechts 4 minuten jong is valt het eerste doelpunt te noteren, het is Dylan
Maal die Bob Seip de diepte instuurt. Bob controleert de bal met de borst en rond daarna
koelbloedig af. (1 – 0) 3 minuten later staat het alweer gelijk, een hard schot komt via de
onderkant van de lat terug het veld in maar de hand tegen de bal van Marien Mourits kan
niet voorkomen dat de bal in het doel verdwijnt. (1 – 1) Opnieuw moet ZVOB op zoek naar
een voorsprong en wederom staat Dylan aan de basis van dit doelpunt. Hij ontfutseld de bal
op de achterlijn van de tegenstander en bediend opnieuw Bob die met enig fortuin de 2 – 1
binnen tikt. Maar nog geen minuut later gaat het mis bij ZVOB, Balverlies lijdt de gelijkmaker
in voor RS. Als we dan 14 minuten onderweg zijn is het Joey Maal die vanaf z’n 15 meter
hard op de paal schiet en terwijl iedereen er naar kijkt schiet hij de rebound zelf snoeihard
binnen. (3 – 2) Maar opnieuw blijft deze voorsprong niet lang op het scorebord staan, met
nog 8 minuten tot de rust is het opnieuw RS langszij komt na een schot in de korte hoek. Na

dit alles begint de one man show van de scheidsrechter, hij heeft de gehele wedstrijd al
spelers gewaarschuwd van RS dat het de laatste keer is en bij de eerste overtreding van
Dylan trekt hij geel, en nog in de zelfde minuut krijgt ook een speler van RS een gele kaart.
RS weet de ruimte op het veld net even beter te benutten en komt vlak voor rust voor het
eerst op voorsprong. (3 -4)
Na de rust de we van de scheidsrechter zelf mochten bepalen start ZVOB furieus en gaat op
jacht naar de gelijkmaker die na 18 seconden bijna valt. Een vrije trap van Dylan wordt ter
nauwer nood gekeerd door de doelman. Dan krijgen in een tijdsbestek van nog geen minuut
2 spelers van RS een gele kaart en staat ZVOB met 2 man meer in het veld. Dit wordt goed
uitgespeeld en ZVOB scoort dan ook de gelijkmaker. (4 – 4) In de 31e minuut neemt ZVOB
dan weer de leiding als Tom Reedijk goed van zijn tegenstander wegdraait en scoort. (5 – 4)
Maar opnieuw kan ZVOB deze voorsprong niet lang vasthouden en komt RS wederom op
gelijke hoogte. (5 – 5) Dan wordt ondertekende voor commentaar naar de tribune gestuurd
waar ik overigens gewoon door blijf coachen gezien ik dicht op het veld zit. Zo zie ik dat we
wederom een voorsprong weten te forceren als Tom na een mooie solo Dylan vrij speelt die
weet te scoren. (6 – 5) Nog geen minuut later weet ZVOB de marge te vergroten als opnieuw
Dylan na een mooie pass van Joey scoort. (7 – 5) Met nog 5 minuten op de klok verkleint RS
de marge weer tot 1 doelpunt en wordt het weer ongemeen spannend. (7 – 6) Maar ook op
deze treffer heeft ZVOB een passend antwoord, het is Dylan die Tom aanspeelt die op zijn
beurt scoort. (8 – 6) De spanning is om te snijden zowel binnen de lijnen als er buiten en dat
mond uit is een wegzenden uit de zaal van mij. Iets waar ik niet trots op been maar het
overkomt je een keer…
Met nog enkele minuten op de klok krijgt Johan van Tilburg nog een kans maar hij heeft
geen succes deze wedstrijd. In de slotseconde van de wedstrijd krijgt Bob ook maar eens
een gele kaart en scoort RS in de 53e! minuut de aansluitingstreffer. (8 – 7) verder rest dan
nog de aftrap voor ZVOB waarna de scheidsrechter affluit. Een zwaarbevochten maar
verdiende overwinning voor ZVOB is een feit.
ZVOB sluit in de volgende wedstrijd het jaar af tegen hekkensluiter Zwarte Pijl 1 om 21:00
uur in Sportcentrum West.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan van
Tilburg (2), 5. Bob Seip, 6. Dylan Maal, 7. Tom Reedijk (5)
Afwezig: Johan Mourits (ziek), Arjan Schipper(vader geworden), Thomas Keijzer
(familieomstandigheden), Joey Brouns (geblesseerd)
Coach: Peter de Kraai

Arjan Schipper vader geworden.
Op zondag ontvingen wij het bericht dat Arjan Schipper (speler ZVOB 1)
samen met zijn vrouw ouders zijn geworden van een dochter.
Deze dame kreeg bij haar geboorte de naam Saar mee van haar ouders.
Nu lekker genieten met z'n drieën en alle felicitaties in ontvangst nemen.
Namens iedereen binnen ZVOB van harte gefeliciteerd met jullie dochter.

