Archief Maand Januari 2016
ZVOB 6 wint van OACN-Boys 8.

Na een 3-0 nederlaag tegen TPP 7 stond voor het zesde een uitwedstrijd tegen OACN-Boys 8 op het
programma. Gezien het feit dat het zesde nagenoeg altijd verliest van deze tegenstander werd het weleens
tijd om een keertje van hen te winnen.
Hoewel ZVOB veel kansen creëerde kwam het toch op een 1-0 achterstand, na wat gestruikel achterin kon
Viktor in een één op één situatie geen redding brengen.
De stand werd gelijk getrokken door Pim Boertje die geheel bewust de bal tegen een tegenstander
aanschoot waardoor het een onhoudbaar schot werd voor de keeper, 1-1.
De tweede goal van het zesde werd gemaakt door C Hans 7 die met zijn gouden linker de bal in de rechter
kruising schoot. De ruststand was dan ook 1-2.
In de tweede helft werd de voorsprong snel vergroot door Roelandinho. Een schot van Mark werd op de
lijn door Roeland tegengehouden, vervolgens maakte hij er met een omhaal toch nog een goal van, 1-3.
Na de derde goal van het zesde kwam het onder druk te staan en werd het via een vrije trap 2-3. Het
slotakkoord was echter voor Zlatan Ibra'Pim'ovic. Een verre worp van Viktor werd door Pim op zijn
schouder gecontroleerd, vervolgens met rechts klaargelegd voor zijn linker en nog voor de bal de grond
een keer geraakt had het doel in gevolleerd.
De eindstand was dus 2-4 in het voordeel van ZVOB, dat langzaam maar zeker richting de top 3 gaat.

ZVOB 1 na winst op VZ’81/Bascule 1 al 8 competitiewedstrijden op rij ongeslagen.
Op maandag 25 Januari 2016 speelde ZVOB gesponsord door Rabobank het Haringvliet,
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld de immer lastige thuis wedstrijd tegen
VZ’81/Bascule 1. Zowel uit als thuis is dit al jaren lang een angstgegner voor ZVOB 1. De
eerste wedstrijd van het seizoen werd ook maar met een miniem verschil gewonnen door
ZVOB en ook deze wedstrijd ging het niet van zelf.
Voorspoed en tegenslag in de aanloop van deze wedstrijd, Thomas Keijzer melde zich af met
een blessure daarin tegen was Arjan Schipper weer terug na 3 wedstrijden gemist te hebben,
voor de overige afwezigen waren Johan van Tilburg en Perry Akkerman binnen gehaald.
Om 20:00 uur mag ZVOB dan de bal in het spel brengen en binnen 2 minuten staat er al een
voorsprong op het scorebord. Een pass van Dylan Maal word door Bob Seip prima
gecontroleerd en schiet de bal binnen. (1 – 0) Na 4 minuten is Arjan dicht bij een doelpunt
maar de doelman van VZ’81 brengt redding. Nog geen minuut later is het wel raak als Joey
Maal een 1-2 met Bob binnen schiet. (2 – 0) Dan gebeurt er iets opmerkelijks, VZ’81 krijgt
een corner maar die wordt niet precies in het hoekje genomen. De scheids fluit en geeft de
speler van VZ’81 een gele kaart iets wat zwaar onterecht was. ZVOB wil niet profiteren van
deze dwaling en speelt 2 minuten lang de bal rond tot dat VZ’81 weer compleet is. Hierna
barst de strijd en de jacht op doelpunten weer los. Al snel van er weer een doelpunt aan te
tekenen, het is Perry die op aangeven van Joey scoort. (3 – 0) Halverwege de 1e helft
vergroot ZVOB nog maar eens de marge als een snelle counter via Dylan en Joey dat Perry
als eindstation vindt en simpel scoort. (4 – 0) Na deze ruime voorsprong gaat VZ’81 hun
favoriete spel spelen en gaan met een mee voetballende keeper spelen, hierop heeft ZVOB
korte tijd geen antwoord maar weten de Rotterdammers van het score af te houden tot 5

minuten voor de rust. Een hard schot wordt nog door Marien Mourits gekeerd maar in de
rebound is hij kansloos. (4 – 1)
Op slag van rust krijgt Arjan nog een mogelijkheid maar vindt de doelman van VZ’81 op zijn
pad.
Na de rust golft het spel op en neer en duurt het tot de 33e minuut voor dat er gescoord
wordt. Een schot van z’n 13 meter verdwijnt snoeihard in het net achter Marien. (4 – 2)
Maar nog geen minuut later is de marge weer terug gebracht tot 3 doelpunten als Arjan een
corner neemt die door Dylan direct verzilverd wordt. (5 – 2) In minuut 38 komt VZ’81 weer
wat dichterbij als een vrije trap binnen word geschoten. (5 – 3) Maar ook nu heeft ZVOB een
passend antwoord als Bob een bal onderschept en Perry bediend die deze kans niet onbenut
laat. (6 – 3) Direct vanaf de aftrap is ZVOB er niet helemaal bij met de gedachten en weet
VZ’81 slim toe te slaan. (6 – 4) VZ’81 gaat nu alles of niets spelen en zetten de Oud
Beijerlanders onder druk, en ZVOB moet vol aan de bak om een tegen doelpunt te
voorkomen. Dit lukt tot de 45e minuut maar dan valt een schot van VZ’81 hard binnen. (6- 5)
De gasten uit Rotterdam krijgen ineens hoop op een stunt gaan nog verder druk zetten op de
ZVOB verdediging. ZVOB loert dan met succes op de counter, die door Joey, Perry en Dylan
perfect wordt uitgevoerd. Het is Dylan die na deze counter de wedstrijd 1 minuut voor het
einde in het slot gooit. (7 – 5) Toch blijft VZ’81 geloven in een klein wondertje en geven nog
een keer vol gas, maar als Perry dan de bal onderschept in de slot seconde en de bal van
eigen helft in het lege doel schiet is het over en uit. (8 – 5) VZ’81 mag nog aftrappen maar
daarna vind de scheidsrechter het genoeg en fluit voor het einden. Een zwaar bevochten
maar verdiende overwinning. Zo blijft ZVOB zicht houden op een mooie klassering dit
seizoen in de 1e klasse.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan van
Tilburg, 5. Bob Seip, 6. Dylan Maal, 7. Arjan Schipper, 8. Perry Akkerman.
Afwezig: Johan Mourits (vakantie) Thomas Keijzer en Joey Brouns. (beide geblesseerd)
Coach Peter de Kraai.

ZVOB 1 wint opnieuw van Zwarte Pijl 1.
Op maandag 18 Januari speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, Autobedrijf Kooy
Spijkenisse en Cattery Droomwereld de return tegen Zwarte Pijl 1. Deze tegenstander werd in de
laatste wedstrijd voor “de winterstop” ook al verslagen door ZVOB. Gesterkt door de 2 – 9
overwinning op TPP 3 van vorige week ging men vol goede moed deze wedstrijd in. Opnieuw waren
er 3 basis krachten om uiteen lopende redenen afwezig en was Johan van Tilburg opnieuw een
welkome aanvulling zodat er met 1 wissel op de bank gestart kon worden.
Het is Zwarte Pijl dat de toss wint en de aftrap mag nemen. Al snel blijkt dat Zwarte Pijl het deze
wedstrijd op fysiek wil gaan winnen en schromen niet om een overtreding te maken. Iets wat juist
ZVOB 1 niet ligt.
Na wat spelde prikjes van ZVOB is het Zwarte Pijl dat verrassend na 3 minuten op voorsprong komt,
na een schot dat via de paal binnen valt. (0 – 1) Even moet ZVOB zich herpakken maar de doelman
van de Rotterdammers steek in een prima vorm. Zo weet hij schoten van Joey Maal, Thomas Keijzer
en Dylan Maal op miraculeuze wijze onschadelijk te maken. Toch komt ZVOB steeds beter in de
wedstrijd is in een tijdsbestek van 12 minuten de achterstand om te buigen in en 4 – 1 ruststand.

In de 13e minuut is het Joey die met een droog schot van z’n 12 meter de doelman kansloos laat. (1 –
1) Dan schrijven we minuut 18 als Thomas de bal onderschept en zijn snelle counter bekroond met
een doelpunt. (2 – 1) Als in de slot minuut Johan de bal verliest lijkt Zwarte Pijl om gelijke hoogte te
komen maar als Marien Mourits reeds is verslagen maakt Johan zijn “foutje”goed door de bal op de
doellijn te keren. Het antwoord van ZVOB liegt er niet om, in de slot minuut scoren de Oud
Beijerlanders nog 2 x. De 3 – 1 komt op naam van Joey die een intrap van Dylan tot doelpunt
promoveert en bij de 4 – 1 is Dylan ook betrokken. Na een 1-2 met Thomas bepaald Thomas de
ruststand.
Na de thee en nog fysieker Zwarte Pijl dat op jacht gaat naar doelpunten maar steevast Marien op
hun pad vinden. Na 33 minuten spelen is Bob Seip die zijn schot gekeerd ziet worden door de
doelman van de gasten, en treffen de in het groen spelende Zwarte Pijl de paal. Halverwege de 2e
helft is het Thomas die een perfecte pass afleverde bij Dylan die de bal controleert en daarna
vlammend binnen schiet. (5 – 1) Opnieuw probeert Zwarte Pijl iets te forceren maar komt Marien
winnend uit de strijd in een 1 op 1 situatie. Toch weten de gasten nog het net te vinden achter onze
rots in de branding, als men 4 minuten voor het einde scoren. (5 – 2) Toch is het ZVOB dat de marge
weer op 4 zet. Na een vrije trap die Thomas breed tikt is het Joey die zijn 3e doelpunt van de avond
maakt. (6 – 2)
Het slotakkoord is voor Zwarte Pijl dat in de slot seconde enigszins fortuinlijk via de lat de eindstand
bepaald op 6 – 3. Een verdiende overwinning waar door ZVOB 1 al 6 wedstrijden ongeslagen is
gebleven en dus met een mooie reeks bezig is, of zij deze zegetocht kunnen voorzetten moeten we
afwachten als volgende week VZ’81/Bascule 1 naar Oud Beijerland komt.
Wordt vervolgd…..
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 5. Bob Seip, 8. Johan van
Tilburg, 9. Thomas Keijzer, 10. (Super sub) Daan v/d Pol
Afwezig: Johan Mourits (vakantie) Arjan Schipper (privé) Joey Brouns (blessure)
Coach: Peter de Kraai.

ZVOB 4 bindt medekoploper aan de zegekar.
Er zijn teams die de feestdagen gebruiken om eens heerlijk zich te laven aan allerlei lekkernijen en
hun focus verliezen. ZVOB 4 niet, met Henry als boegbeeld. Deze jongen is al weken aan het
hardlopen en op dieet, wat resulteert in een nog meer afgetraind lichaam. De rest van de ploeg was
tijdens de festiviteiten vaak wat afwezig leek het. Niets is minder waar, de focus lag op maandag 11
januari, de dag waarop de competitie hervat werd.
Zonder Hidde en Marco, die om uiteenlopende redenen niet meededen, begonnen we iets later dan
19.00u aan de wedstrijd. Dit omdat Ewout last had van verkeersdrukte. Hij liet zich niet gek maken,
en kleedde zich op zijn gemak om, en ging zonder enige warming-up onder de lat staan. Geen ideale
voorbereiding zou je zeggen...
Olympia GO bestaat uit jonge, technisch vaardige jongens, die een hoop energie in het spel leggen.
Hiermee creëerden zij een aantal kansen in de beginfase van de eerste helft, maar voornamelijk door
enkele individuele fouten scoorden zijn driemaal in de eerst helft. Wij deden dit ook, en voornamelijk
Lennert was zeer gedreven, en scoorde twee keer en gaf de assist voor de 3-3.

Regelmatig liep de tegenstander zich stuk op het sterke verdedigende blok, wat verschillend bestond
uit Robbert, Michel, Dennis en Arjen. Een aantal professionele, de een wat minder opvallend dan de
ander, overtredingen, zorgden ervoor dat wij de jonkies uit hun spel haalden. We hadden zelfs voor
kunnen staan in de eerste helft, maar helaas blijkt het nemen van een penalty, of het scoren in een
leeg doel, niet zo makkelijk....
De tweede helft werd een waar gevecht. De aanvallende impulsen van Lennert en Tommy waren zo
nu en dan oogstrelend. Henry liep zich een slag in de rondte, en de eerder genoemde verdedigers
lieten zich niet gek maken. Het publiek stond op de banken, werkelijk alles zat in deze wedstrijd.
Ewout keepte wederom een fantastische wedstrijd. Achteraf noemde hij dat het zich niet druk
maken om het te laat komen, de sleutel tot succes was dit keer. Ik zeg....overslaan die warming-up
voortaan!
Wij wisten uit te lopen naar 5-3. Even werd het nog spannend toen 4 minuten voor tijd de 5-4
binnenviel. Maar nee, het werd onze avond! De bevrijdende 6-4 viel, en een terechte overwinning
werd uitbundig gevierd! Wellicht hebben we de eerste stap gezet naar een mooie tweede
seizoenshelft!

ZVOB 1 start 2016 met ruime overwinning op TPP 3.
Op 11 januari 2016 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet, autobedrijf Kooy
Spijkenisse en cattery Droomwereld de eerste competitiewedstrijd van 2016 tegen TPP 3 uit
Rotterdam. Op vrij simpele wijze werden de Rotterdammers aan de kant gezet.
Met 3 afmeldingen en 1 invaller moest ZVOB proberen de punten te pakken van deze” laagvlieger”.
Vanaf het begin was ZVOB de bovenliggende partij en kon TPP slechts toezien hoe ZVOB slordig met
de geboden kansen omging. TPP was echter als eerste het dichtst bij een doelpunt maar de paal
bracht redding voor Marien Mourits, dit was ook het enige gevaarlijke wapenfeit van TPP in de 1e
helft. Het duurde voor ZVOB tot de 14e minuut voordat er iets gevierd kon worden, een pass van
Dylan werd gepromoveerd tot doelpunt door Thomas Keijzer. (0 – 1)ZVOB bleef druk houden op de
tegenstander maar de doelman van TPP stond zijn mannetje onder de lat. Toch kon hij niet
voorkomen dat na een snelle counter van Dylan Maal is het Johan van Tilburg weet te scoren. (0 – 2)
Na 21 minuten spelen kreeg een speler van TPP een gele kaart wegens praten en binnen een halve
minuut werd deze man meer situatie uitgespeeld. Na een vlotte combinatie tussen Dylan, Johan van
Tilburg is het Bob Seip die de bal beheerst binnen schiet. (0 – 3) Dit was tevens de ruststand.
Na de hervatting is het wederom ZVOB dat het spel bepaald en TPP dwingt tot verdedigen. Al na 2
minuten na de rust is het Johan van Tilburg die een bal breed speelt en is het Dylan die de bal
snoeihard in de kruising knalt. (0 – 4) In de 32e minuut is het Johan van Tilburg die Thomas vrij speelt
voor het doel en deze kans niet onbenut laat. (0 – 5) 1 minuut later is het dan alweer raak, nu is het
Dylan die op de achterlijn zich langs zijn tegenstander frommelt en opnieuw Thomas een niet te
missen kans geeft, goal. (0 – 6)
Halverwege de 2e helft bouwt ZVOB de score nog verder uit als Dylan een pass geeft die Johan
Mourits keurig doorkopt en zo Bob bereikt die simpel weet te scoren. (0 – 7) Dan uit het niets is er
een schot vanaf de zijlijn van TPP dat ook de uitstekend keepende Marien verrast. (1 – 7) Na dit
schoonheidsfoutje pak ZVOB al snel weer de draad op en gaat verder met scoren. Met nog 7 minuten
op de klok is er een combinatie tussen Thomas en Dylan die door Thomas prima wordt afgewerkt. (1
– 8) Nog is de koek niet op voor ZVOB want nog geen minuut later is het Johan Mourits die met een
prima voorzet Thomas laat scoren. (1 – 9) Het slotakkoord is echter voor TPP dat via een gelukkige

manier Marien weten te passeren. (2 – 9) ZVOB speelt de laatste minuut gedisciplineerd uit. Een dik
verdiende overwinning met de nodige afwezigen en invaller Johan van Tilburg (2), bedankt hiervoor.
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 4. Johan Mourits, 5. Bob Seip, 6. Dylan
Maal©, 8. Johan van Tilburg, 9. Thomas Keijzer.
Afwezig: Joey Maal (vakantie) Arjan Schipper (privé omstandigheden) Joey Brouns (blessure)
Coach: Peter de Kraai

ZVOB 6 stunt in de beker
Op vrijdag 8 Januari werd de 2e ronde van het KNVB bekertoernooi hervat. Voor ZVOB moesten het
5e en het 6e de eer hoog houden voor de vereniging en deden dat met wisselend succes. ZVOB 5
verloor met een miniem verschil van GGK 2 (4 - 3) en is daarmee uitgeschakeld.
ZVOB 6 echter wist een schier onmogelijke opdracht toch goed te volbrengen. Tegen het nog
ongeslagen en de onbetwiste koploper in de 5e klasse Spartaan'20 1, werd met 3 - 3 gelijk gespeeld
en stapte ZVOB 6 na het nemen van strafschoppen als trotse winnaar van het veld. Zo gaat ZVOB 6
als enig team door naar de derde ronde van het bekertoernooi. Vanaf deze plaats spelers van ZVOB 6
gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

Nieuwjaars toernooi 2016 weer een groot succes.
De beste wensen:
Op de 2e dag van het jaar 2016 werd er door ZVOB het is inmiddels traditionele Nieuwjaarstoernooi
georganiseerd. Mede door dat de vereniging dit jaar zijn 40 jarige jubileum werd en gekozen oom zo
veel mogelijk oud leden te benaderen om zodoende dit heugelijke feit te kunnen vier. Uiteindelijk
melden zich 44 (oud)leden zich aan en zij brachten ook nog eens een grote supporters schare met
zich mee, zodat zowel de sporthal als de kantine goed bezocht werden deze avond. Na het handen
schudden en de beste wensen te hebben over gebracht aan elkaar ging de avond van start.
De massage:
Rob de Kreek heeft zijn dochter Robin de kans geboden om tijdens het toernooi twee van haar
grootste passies aan de vereniging te presenteren. Samen met Anoeschka Daans en haar zus Astrid
Daans heeft Robin de producten van Forever Living gepresenteerd. Maar liefst drie tafels vol met de
producten werden de gehele avond ten toon gesteld. Forever Living is een Amerikaans bedrijf dat al
bijna 40 jaar wereldmarktleider is op het gebied van Aloë Vera. Met een ruim assortiment aan
huidverzorging, sportproducten en voedingssupplementen veroveren zij de Health&Beauty markt.
Robins eigen gezondheid heeft zoveel baat gehad bij de producten van Forever dat zij besloot dit met
anderen te willen delen. Anoeschka heeft haar professionele ervaring als sport masseuse heel de
avond ter beschikking gesteld aan de spelers van ZVOB. Tientallen heren zijn onder handen genomen
op de massagetafel, genieten van de weldaad van de verwarmende Aloe Heat Lotion van Forever. De
massages zorgden voor de nodige hilariteit onder de heren, maar ze knapten zienderogen op na de
behandeling en er zijn behoorlijk wat tubes Heat Lotion verkocht. Astrid heeft haar 18 jaar ervaring
met Forever gedeeld met de spelers in de vorm van adviezen op het gebied van gezondheid. Ook de
kwalitatief hoogwaardige sportdrank Argi+ met L-Arginine is ruimschoots geprobeerd en door
enkelen ook aangeschaft voor thuis gebruik. Een verstandige keuze; Deze drank is door de
Nobelprijswinnaar voor de stof L-Arginine uitgeroepen tot de beste in zijn segment. De dames kijken
met veel plezier terug op deze gezellige avond en weten zeker dat iedereen geniet van zijn
aangeschafte product. Voor meer informatie kun je terecht op de website vanwww.aloefitsyou.nl

Het toernooi:
Ook in de sporthal zelf ging het er op het scherpst van de snede maar zeker sportief aan toe. Na 15
wedstrijden van elk 12 minuten waren de winnaars bekend van deze avond. Rond de klok van23:15
uur kon voorzitter Rob de Kreek de winnaars bekend maken. Deze avond was het team 1 dat aan het
langste eind trok met 10 punten uit 5 wedstrijden. Het winnende team bestond uit de volgende
spelers: Jan van Elzelingen (2), Jan Berkenbosch (5), Maarten Nederveen (oud lid), Daan van der Pol
(2), Marco de Geus (4), Ben Legerstee (5), en Tom Reedijk (5). Nadat ook de scheidsrechters en de
organisatoren Dick Bochoven en Daan van der Pol waren bedankt vonden de bittergarnituren hun
weg naar de spelers en supporters.
De muziek:
Zoals bijna traditie getrouw had onze voorzitter aan het einde van de avond Robin samen met haar
man Peter de Graaf en vriend Edo Guldemond net als bij vorige toernooien een stukje muzikale
omlijsting geboden. Live brachten zij muziek van onder andere Robbie Williams, The Doobie Brothers
en Caro Emerald ten gehore. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er stiekem zachtjes
meegezongen met "I will survive" en "Relight my fire".
Robin dankt de vereniging en de aanwezige leden voor de gezellige avond.
The After party:
Leuk was het om weer wat oud leden uit een ver verleden maar ook uit het recente verleden weer te
zien, zo was ere lid Herman Ploegman uit Zwolle over gekomen om met zijn cluppie het nieuwe jaar
in te luiden en was oud penningmeester Maarten Nederveen op de fiets uit Dordrecht gekomen om
ook actief deel te nemen aan dit inmiddels traditionele Nieuwjaarsevenement. Ook was
verenigingsscheidsrechter Joop Goossens aanwezig om het een en ander gade te slaan.
Kortom een zeer geslaagde avond voor en door de leden van ZVOB zelf en we kijken het nu al weer
uit naar de editie van 2017. Het bleef nog lang gezellig in sporthal de Tienvoet in Heinenoord
Tot volgend jaar:
Vanaf deze plaats wil ik alle deelnemers bedanken voor hun inzet en opkomst en Daan en Dick voor
de prima organisatie van deze avond, en voor iedereen een gezond en sportief 2016.

