Archief Maart 2016

ZVOB 1 simpel langs concurrent WIA 28.
Op maandag 7 maart 2016 moest ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet,
Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld aantreden tegen een directe
concurrent WIA 28. De rotterdammers hadden voor de wedstrijd 3 verliespunten minder
dan de Oud Beijerlanders maar na afloop was dit gelijk getrokken.
Om 20:00 uur is het WIA dat mag aftrappen voor deze wedstrijd, WIA dat noodgedwongen
een veldspeler in het doel had staan moest dit mogelijkheden bieden voor ZVOB. Al na 40
seconden is het Thomas Keijzer die zijn eerste schot door de doelman gekeerd ziet worden
met zijn voet en 2 minuten later is het Joey Maal die ook zijn schot ternauwernood gered
ziet worden. Toch komt ZVOB in de 3e minuut verdiend op voorsprong, het is Dylan Maal die
een prima voorzet aflevert op Thomas die nu wel de keeper passeert. (1 – 0) Vele kansen
volgen maar de doelman weet met het nodige kunst en vliegwerk zijn domein alsnog schoon
te houden. Daarin tegen krijgt WIA wel een mogelijkheid maar dan is Marien Mourits
aanwezig om redding te brengen. Halverwege de 1e helft lijkt dan toch dat de score
verdubbeld gaat worden als Joey een corner neemt die bij de geheel vrijstaande Dylan voor
de voeten komt, echter spat zijn schot op de lat uit een. Legio kansen zijn er dan weer voor
ZVOB maar voor als nog wordt er niet gescoord. Wel is WIA dicht bij een doelpunt maar nu
kijkt Marien de bal na die ook op de lat eindigt. Met nog 5 minuten tot de rust is het dan
eindelijk raak, Een pass van Joey door het centrum wordt door Thomas tot doelpunt
gepromoveerd. (2 – 0) Nog geen minuut later is Bob Seip dicht bij zijn eerste treffer maar zijn
schot eindigt op de buitenkant van de paal. Johan Mourits is vlak voor rust ook dicht bij een
doelpunt maar opnieuw weet de doelman van WIA redding te brengen met zijn voet.
In de rust wordt afgesproken dat we beter met de kansen om moeten gaan maar moeten
waken voor de counters van WIA en niet mee gaan in hun fysieke speelstijl.
Als de 2e helft 3 minuten jong is geeft Bob een schitterende lob die daarna door Thomas
wordt binnen getikt. (3 – 0) In de 30e minuut is het dan wel Bob die op aangeven van Joey
zijn doelpuntje mee pakt. (4 – 0) De wedstrijd lijkt dan al gespeeld maar toch weet WIA via
een snelle counter te scoren. (4 – 1) Na nog een schot op de paal van WIA komt ZVOB niet
meer in gevaar, sterker nog ZVOB scoort er nog vrolijk op los in de laatste 12 minuten van de
wedstrijd. In de 40e minuut zijn de gebroeders Joey en Dylan die samen na een 1-2 de marge
verder uitbouwen als Joey scoort. (5 – 1)
2 minuten later als WIA druk probeert te zetten met een mee voetballende keeper is het
Bob die van eigen helft de bal in het lege doel schiet. (6 – 1) Ook Arjan Schipper krijgt een
niet te missen kans, maar alleen voor de keeper schiet hij helaas over. Het slotakkoord is
uiteindelijk voor Dylan die na een snelle counter met Bob en Johan de eindstand bepaald. (7
– 1)ZVOB 1boekt weer degelijke en verdiende overwinning die veel hoger had kunnen
uitkomen als er meer kansen waren benut. ZVOB 1 heeft nu een weekje vrij en speelt op 21
Maart om 20:00 uur weer thuis tegen TPP 3.
Opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4. Johan Mourits, 5. Bob Seip, 6 Dylan Maal, 7.
Arjan Schipper, 9. Thomas Keijzer.
Afwezig: Joey Maal (geblesseerd)
Coach: Peter de Kraai.

The road to Schiedam

Er is inmiddels geloot voor de kwart finale van de beker categorie 2. ZVOB 6 houd de
verenigingseer hoog door als enigste team nog in de beker uit te komen. De loting bracht
weer een mooi affiche op het programma. Op maandag 21 maart treden de mannen van
ZVOB 6 die gesponsord worden door HW Gedenkstenen en Binnenmaas Natuursteen aan
tegen All Greens 5. De tegenstander uit Rozenburg is momenteel koploper in de 4e klasse en
in een felle strijd met Olympia GO 2 om het kampioenschap. Kan ZVOB 6 wederom stunten
tegen een 4e klasser net als afgelopen bekerwedstrijd tegen Lombardijen 2? Komt het zien
op maandag 21 maart in sporthal de Rozet in Rozenburg. Aanvang 21:00 uur. Komt allen en
steun ZVOB 6 in de strijd om de halve finale!
Zwakke eerste helft breekt ZVOB 1 op tegen TPP 3.
Op maandag 21 maart 2016 speelde ZVOB 1 gesponsord door Rabobank het Haringvliet,
Autobedrijf Kooy en Cattery Droomwereld de thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde TPP
3. Deze wedstrijd trad ZVOB 1 aan in het reserve tenue dat word gesponsord door Banden XL
uit Dordrecht.
Om iets na 20:00 uur was het TPP dat de bal in het spel bracht maar was het ZVOB dat de
eerste spelde prik wist uit te delen, de jarige Bob Seip bediende Joey Maal die zijn schot
gekeerd zag worden door de doelman. In de 5e minuut was het Johan Mourits die zijn schot
rakelings over zag gaan. Hierna zakte ZVOB snel in elkaar en kreeg TPP de kans om in de
wedstrijd te komen. Na 6 minuten is het TPP dat op voorsprong komt en nog geen minuut
later wordt deze stand verdubbeld. (0 – 2) De normaal sterke defensie lijkt vandaag wel het
grootste manco bij de Oud Beijerlanders. Na 9 minuten wordt er wederom zeer zwak
verdedigd en lopen de gasten uit naar een 0 – 3 voorsprong. ZVOB is geen schim van de
ploeg die het de afgelopen weken weer zo goed doet. Halverwege weet ZVOB dan eindelijk
iets terug te doen wat betreft de stand, Het is Arjan Schipper die zijn schot via de paal ziet
binnen vallen. (1 – 3) Even lijkt ZVOB op te leven na dit doelpunt want nog geen 2 minuten
later valt de aansluitingstreffer. Het is Joey Maal die zijn vlammende schot via de doelman in
het doel ziet verdwijnen. (2 – 3) Maar niet lang daarna loopt ZVOB alweer achter de feiten
aan en ziet TPP weer verder uilopen. (2 – 4) In de 19e minuut is er weer slordig balverlies van
ZVOB waar TPP wel raad mee weet en zo nog verder uitloopt. (2 – 5) Toch weet ZVOB de rug
enigszins te rechten en scoort via Joey al snel weer een doelpunt. (3 – 5) Nog voor de rust
wordt ook de aansluitingstreffer gemaakt door Dylan Maal na een pass van Johan. (4 – 5)
Met deze stand werd de rust in gegaan.
Tijden de rust wordt besproken dat het allemaal anders moet willen we de punten in eigen
huis houden. Al snel lijken de gemaakte afspraken zijn vruchten af te werpen als TPP op
eigen helft wordt vastgezet. On de 27e minuut is het namelijk Dylan die op aangeven van Bob
in de korte hoek raak schiet. (5 – 5) In de daarop volgende minuten komt TPP uit een corner
op voorsprong (5 – 6) maar weet Joey direct weer de gelikmaker binnen te schieten. (6 – 6)
Als in de 34e minuut een speler van TPP een gele kaart krijgt voor het niet op afstand staan
bij een intrap, is het Bob die op aangeven van Joey hiervan optimaal profiteert en zijn
verjaardag opleukt met een doelpunt. (7 – 6) Voor het eerst in de wedstrijd staat ZVOB op
voorsprong en men gaat opzoek naar meer. Het is Johan die bijna op de doellijn een niet te
missen kans krijgt maar hij raakt de bal volledig verkeerd. In de 37 e minnut is er opnieuw een

grote kans voor de gastheren maar Thomas Keijzer die voor het eerst dit seizoen een
ongelukkige wedstrijd speelt ziet zijn schot gekeerd worden door de doelman. Ook Joey is
nog dicht bij een doelpunt maar hij raakt slechts de paal. ZVOB hinkt dan op twee
gedachten, de voorsprong proberen uit te bouwen of de trachten de overwinning
verdedigend over de streep te trekken. Hoe dan ook het lukt jammerlijk niet. In de 41 e
minuut is het TPP dat via de binnenkant van de Paal scoort. (7 – 7) Direct naar de gelijkmaker
ziet Thomas zijn schot gekeerd worden door de doelman van TPP. Beide teams krijgen nog
wel kansen maar gescoord wordt er niet, dat is mede te danken aan Marien Mourits die in
de slot minuut een zeker doelpunt met een hand uit zijn doel ranselt zodat de wedstrijd
eindigt uiteindelijk in een gelijkspel.
ZVOB doet hier mee geen goede zaken om de strijd op plaats 2 of 3 in de competitie.
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.
P.S. Afgelopen week kreeg Joey Brouns het slechte nieuws omtrent zijn blessure, een MRI
wees uit dat hij tijdens de wedstrijd tegen Salaam zijn voorste kruisband heef afgescheurd
en zijn meniscus is ingescheurd. Wij zijn Joey waarschijnlijk het komende seizoen
waarschijnlijk kwijt. Vanaf deze plaats wensen wij hem veel sterkte met het herstel.

