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Adri van Tiggelen: ‘Geloof nog 
steeds niet in de wereldtitel’
Schittert Lionel Messi 
woensdag tegen Oranje 
of doet Arjen Robben 
Argentinië pijn en 
haalt het Nederlands 
voetbalelftal net als vier 
jaar geleden in Zuid-
Afrika opnieuw de finale 
van het WK? Afgelopen 
zaterdag rekende de 
ploeg van bondscoach 
Louis van Gaal in de 
kwartfinales moeizaam 
af met Costa Rica, de 
Argentijnen wonnen met 
1-0 van België.

door Cris Rolandus

OUD-BEIJERLAND - Penalty’s 
had Oranje nodig na een 
doelpuntloze wedstrijd en 
reservedoelman Tim Krul 
vervulde een hoofdrol door 
twee strafschoppen te keren. 
De buitenlandse pers was 
wederom lovend over Van 
Gaal, die Krul in de slotmi-
nuut van de verlenging in-
bracht voor eerste doelman 
Jasper Cillessen. Ook voor-
malig international Adri 
van Tiggelen zag het thuis 
op de bank gebeuren. “Toen 
hij ging warmlopen wist 
ik genoeg ja. Ik vond het 
ook een logische keuze van 

Louis. Krul is veel groter 
dan Cillessen. Misschien is 
het wel een geniale zet ja, op 
een WK had ik dit nog nooit 
eerder gezien. En dat Krul 
tijdens de strafschoppen een 
beetje aan het provoceren 
was, ach, je mag doen wat 
de scheidsrechter toelaat. 
Veel bij deze man dus. Aan 

de andere kant deed Krul 
ook niets geks vind ik.”
De Oud-Beijerlander, die in 
1998 Europees kampioen 
werd met Oranje, vond de 
overwinning van Nederland 
verdiend. “Costa Rica heeft 
één grote kans gehad in de 
verlenging, wij veel meer. 
Soms wil die bal er gewoon 
niet in, dat was zaterdag dus 
het geval. Waar dat aan ligt, 
tja, altijd zo moeilijk te zeg-
gen. Pech misschien. Het is 
goed gekomen gelukkig. In 
de halve finale, dit had ik 
nooit verwacht voor het toer-
nooi. En ik ben niet de enige 
geloof ik hè. Maar ik vind 
het niet erg dat ik er naast 
heb gezeten hoor, helemaal 
niet. Costa Rica verslaan, 
oké, maar nu wacht Argenti-
nië. Ik hoop echt dat ik  weer 

mis zit, maar toch geloof ik 
niet dat Oranje wint van die 
ploeg. Al moet ik zeggen 
dat die Argentijnen mij niet 
overtuigd hebben. Voorin lo-
pen goede voetballers, voor-
al Messi, maar verder valt 
het mij tegen. Het is vooral 
tegenhouden, tijdrekken en 
af en toe een schop uitdelen. 
Messi moet geneutraliseerd 
worden, maar of dat lukt 
met onze verdedigers, ik 
weet het niet hoor. Van Gaal 
stapt waarschijnlijk weer 

over op dat systeem met vijf 
verdedigers, 5-3-2. De ruim-
tes moeten klein gehouden 
worden. Messi is dit jaar 
niet in topvorm, maar als hij 
de bal heeft, blijft hij ontzet-

tend gevaarlijk. Ik hoop op 
Oranje, maar ik geloof nog 
steeds niet in de wereldtitel. 
Laat ik er alsjeblieft naast 
zitten”, besluit Van Tigge-
len.

Oud-Beijerlander Adri van Tiggelen won in 1988 het EK met Oranje: ‘Costa Rica verslaan, oké, 
maar nu wacht Argentinië.’ Foto: John de Pater

‘Van Gaal stapt 
Vast weer oVer op  
systeem met Vijf 
VerdediGers 5-3-2’

Argentinië rekende in de kwartfinales af met België. 
Gonzalo Higuain maakte al vroeg in de wedstrijd het 
enige doelpunt (1-0). De komende opponent van het 
Nederlands elftal wist verder niet te overtuigen, maar 
dat deden de Belgen ook allerminst in het stadion in 
Brasilia. 

Nederland 
versus 
Argentinië
De laatste keer dat Nederland 
en Argentinië elkaar troffen 
op een WK was in 2006. In 
de poulefase speelde Oranje 
in het Duitse Frankfurt met 
0-0 gelijk tegen de Zuid-
Amerikanen. Oranje was na 
overwinningen op Servië en 
Ivoorkust al geplaatst voor 
de volgende ronde.
Ook Argentinië, dat in de 
poule als eerste eindigde 
op basis van een beter doel-
saldo, was al zeker van de 
achtste finales.
Toch is niet dat duel, maar 
het treffen in 1998 op het 
WK in Frankrijk bij veel 
mensen blijven hangen. Ne-
derland rekende in dat toer-
nooi in de kwartfinales af 
met de Argentijnen.
Op 4 juli won Oranje in 
Marseille met 2-1. Patrick 
Kluivert opende de score 
in dat duel, Claudio Lopez 
maakte vijf minuten later 
alweer gelijk, maar één mi-
nuut voor tijd besliste Den-
nis Bergkamp het duel met 
een prachtige goal. Beide 
ploegen eindigden dat duel 
overigens met tien man. 
Arthur Numan kreeg een 
kwartier voor tijd zijn twee-
de gele kaart, dus rood. Ook 
Ariel Ortega haalde het ein-
de niet. Hij kreeg drie minu-
ten voor tijd direct rood.
In 1978 verloor Nederland 
de WK-finale in Buenos Ai-
res na verlenging met 3-1 
van Argentinië. Rob Ren-
senbrink raakte in blessure-
tijd van de wedstrijd bij een 
stand van 1-1 nog de paal. 

Zeilrace komt er aan

De race der racen staat 
weer voor de deur, in 
het weekend van 30 en 
31 augustus. Liefhebbers 
kunnen zich uiteraard 
inschrijven voor dit 
grote evenement in de 
Hoeksche Waard.

OUD-BEIJERLAND - Voor de 
bikkels is er de 24-uurs-
race in de klassieke vorm, 
met de start op zaterdag om 
14.00 uur en de finish op 
zondagmiddag om dezelfde 
tijd. Voor de recreanten is 
de 12-uursrace van zaterdag 
(14.00 tot 20.00 uur) en zon-
dag (08.00 tot 14.00 uur). Het 

team dat de meeste ronden 
zeilt wint de felbegeerde 
Herman van den Broek Wis-
selprijs. Voor zeilers die za-
terdagavond bij de feestelijk-
heden in en bij het clubhuis 
willen zijn is er een tweede 
mogelijkheid. Met iedereen 
mee starten op zaterdag om 
14.00 uur, zoveel mogelijk 
ronden zeilen tot ’s avonds 
20.00 uur, feesten tot in de 
vroege uurtjes en dan zon-
dagmorgen weer starten om 
8.00 tot 14.00 uur. Voor deze 
deelnemers is er een aparte 
reeks prijzen te winnen. Dit 
is een charmante combina-
tie van sportief bezig zijn en 
alle gezelligheid tijdens de 
24-12 uursrace. Een keuze-

mogelijkheid die de organi-
satie geen windeieren heeft 
gelegd, want sinds 2008 
stijgt het aantal deelnemers 
beduidend. Ook voor de 12-
uursrace heb je een team 
nodig, maar volstaan twee, 
hooguit drie deelnemers. 
Voor de 24-uursrace moet 
een team uit minstens het 
dubbel aantal zeilers be-
staan. De zeilrace vindt dit 
jaar plaats in het weekend 
van 30 en 31 augustus, ge-
organiseerd door WSV Bin-
nenmaas. Uiteraard organi-
seert deze vereniging nog 
meer evenementen. Geïnte-
resseerd kunnen een kijkje 
nemen op de website: www.
wsvbinnenmaas.nl.

Liefhebbers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de 24-12 uurs zeilrace die 30 en 31 augustus 
wordt gehouden in de Hoeksche Waard. Foto: PR

Oud-Beijerlanders 
winst bij NK Kubb
OUD-BEIJERLAND - Voor het 
zesde jaar op rij deden 
er afgelopen zaterdag 
Hoeksche Waardse kub-
bers mee met het Neder-
lands Kampioenschap 
Kubb, dat traditiegetrouw 
plaatsvindt in het Drentse 
Nijeveen. Net als vorig jaar 
bundelden de Oud-Beijer-
landse teams ‘All Blacks’ 
en ‘Blokkie Om’ hun 
krachten. Op het NK Kubb 
wordt namelijk 6 tegen 6 
gespeeld. Dit gezamenlijke 
team was een van de in 
totaal 96 teams die aan 
het NK meededen. En met 
succes. ’s Ochtends in de 
poule werden alle wed-
strijden met 2-0 gewon-
nen, zodat ‘All Blacks & 
Blokkie Om’ zonder ook 
maar een set te verliezen 
doorgingen naar de 1/16 
finales. Slechts twee ande-
re teams verloren ook geen 
set in de poule. Uiteinde-
lijk werd het team pas in 
de halve finale verslagen. 
Omdat er geen “troost-
finale” werd gespeeld, 
betekende dit dus dat ‘All 
Blacks & Blokkie Om’ met 
een bokaal, een medaille 
en een taart voor de derde 
plaats huiswaarts keer-
den. Het NK Kubb werd 
uiteindelijk gewonnen 
door het Utrechtse team 
‘De Kubbisten’. Overigens 
speelden zij in dezelfde 
poule als ‘All Blacks & 
Blokkie Om’ en was ‘All 
Blacks & Blokkie Om’ die 

dag dus het enige team 
dat hun wedstrijd van de 
uiteindelijke Nederlands 
Kampioen wisten te win-
nen. Het eerstvolgende 
grote kubbtoernooi in 
Nederland is het Kubb-
toernooi Hoeksche Waard. 
Dit toernooi, dat door de 
jongens van Blokkie Om 
georganiseerd wordt, 
vindt zaterdag 27 septem-
ber plaats in Oud-Beijer-
land. Een internationaal 
toernooi waar elk jaar 
zo’n 24 tot 32 teams aan 
meedoen, variërend van 
teams die regelmatig naar 
toernooien gaan, tot teams 
die het Zweedse spel met 
de houten blokken en 
stokken, hooguit eens op 
de camping of in het park 
spelen. Inschrijving voor 
dit toernooi staat open 
voor alle teams, ervaren 
en onervaren, een loopt 
via de website www.
KubbHW.nl. Blokkie Om 
is een team van KubbHW 
en bestaat uit een viertal 
vrienden uit de Zoomwij-
ck in Oud-Beijerland. Re-
gelmatig wordt onderling 
een potje kubb gespeeld, 
wordt meegedaan aan 
toernooien in Nederland 
en België en jaarlijks in 
september wordt het eigen 
‘Kubbtoernooi Hoeksche 
Waard’ georganiseerd in 
Oud-Beijerland. Boven-
dien wil KubbHW bij-
dragen aan het bekender 
maken van het spel. De 
All Blacks hebben in 2012 
voor het eerst meegedaan 
met het KubbHW toernooi.

KORT NIEUWSGeslaagd 
toernooi 
Korbatjo
OUD-BEIJERLAND - Ook de 34-
ste editie van het Korbatjo 
HTS Group Schoolkorf-
baltoernooi is een succes 
geworden. Maar liefst tien 
basisscholen met in totaal 
ruim 300 kinderen streden 
op het terrein van de korf-
balvereniging om de diverse 
bekers. Veel ouders, docen-
ten en familieleden kwamen 
de kinderen aanmoedigen 
en zagen vrolijke gezichten 
bij de sportief en enthousi-
aste spelende kinderen op 
deze middag in Oud-Beijer-
land. Wethouder Kievit ver-
richte de trekking van de lo-
terij en reikte, samen met de 
hoofdsponsor, de prijzen uit 
aan de diverse teams. Team 
Tandem 2 eindigde op de 
eerste plaats van de basis-
schoolleerlingen van groep 
3/4 en Team Willlebrordus 
3 ging voor groep 5/6 met 
de winst de ervandoor. Voor 
groep 7/8 eindigde de Keu-
chenis 5 op de eerste plaats. 
Dit evenement zou niet mo-
gelijk zijn geweest zonder de 
hulp van vele vrijwilligers 
en de financiële steun van 
de hoofdsponsor en sub-
sponsors. Naast het toernooi 
werd ook een rommelmarkt 
georganiseerd, met meer 
dan 35 kramen vol boeken, 
kleding, speelgoed en meu-
bels. Uitslag groep 3/4: 1. 
Tandem2, 2. Klinker3, 3. Ze-
vensprong Noord 1. Groep 
5/6: Willibrordus3, 2. Klin-
ker 5, 3. Hoeksteen 4. Groep 
7/8: 1. Keuchenis5, 2. Willi-
brordus 4, 3. Keuchenis 4.


