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Strijen boekt moeiteloze
overwinning op Gouda
STRIJEN - Strijen is het eerste
competitieduel goed door gekomen met een verdiende overwinning op Gouda. Het evenals
Strijen gedegradeerde Goudahad niet veel in te brengen bij de
Hoeksche Waarders. Verdedigend onder leiding van aanvoerder Jacco Westbroek en
met de actieve Jeroen Roelof
konden de Gouwenaren niet
echt potten breken. Ondanks de
handige en bewegelijke Van Offeren kon de aanval van Gouda
geen enkel gevaar stichten en
aan de hand van dat gegeven
kroop Strijen wat meer uit zijn
schulp en kon gaan denken aan
wat meer aanvallende impulsen.
Voor de thee leidde dit nog niet

tot doelpunten ondanks een
kans voor Mischa Moerenhout.
Na de rust zette de Strijenaren
de puntjes op de i. Marijn Roelof was verantwoordelijk voor
de openingstreffer: 0-1. Moerenhout schoot niet veel later
voorlangs, maar toch werd de
score verdubbeld. Met een
prachtige geplaatste bal van een
meter of tien van de middenlijn
zorgde Mark Stam voor de verdiende 0-2 voor de bezoekers.
Gouda had de hoop op een
goed resultaat opgegeven en
daar profiteerde Strijen van.
Moerenhout deponeerde de bal
koppend in de verre hoek na
een prima actie van Stam: 0-3.
Moerenhout vergat daarna zelfs
nog een vierde treffer te maken.

Aanval na aanval van ZBVH
zonder beslissende treffer
ZUID-BEIJERLAND - De eerste competitiewedstrijd die
voetbalvereniging ZVBH uit
speelde bij DRL leek veel
goeds in petto te hebben. De
manschappen uit Zuid-Beijerland hadden er zin in en de
eerste twintig minuten volg-

de aanval na aanval elkaar
op. In de afwerking mistte
het elftal de kracht om echt
gevaarlijk te worden. ZBVH
was fel en bleef zoeken naar
die ene beslissende treffer,
maar die viel aan de andere
kant: 0-1.

Eerste Open Kubb Toernooi HW
OUD-BEIJERLAND - Op zaterdagmiddag 3 oktober organiseert KubbHW het eerste Open
Kubb Toernooi Hoeksche
Waard 2009. Het toernooi zal
plaatsvinden op recreatieterrein De Oude Tol in Oud-Beijerland, van 12.00 uur tot 18.00

uur. Het betreft een open toernooi, dus inschrijving staat
open voor iedereen: jong en
oud, dames, heren of gemengd,
binnen en buiten de Hoeksche
Waard. Teams moeten bestaan
uit minstens drie personen. Info: www.KubbHW.nl.

Hindernis genomen

Anders dan de uitslag doet vermoeden ging het niet altijd even soepeltjes voor SHO
FOTO; REIN GELEIJNSE

OUD-BEIJERLAND - De kop is
er af; SHO heeft met een 3-1
overwinning op het Haagse
DUNO de eerste hindernis genomen.
Anders dan de uitslag doet vermoeden ging het niet altijd even
soepeltjes voor het team van
trainer Bill Tukker. In de eerste
helft was SHO de betere ploeg
en het eerste gevaar voor de witzwarten kwam van Erwin de
Geus. Tweemaal werd de middenvelder in stelling gebracht
en kon hij vanaf de rand zestien
uithalen, maar doelman Tomeij
voorkwam succes voor SHO. In
de 27e minuut begon Serginho
van Axel-Dongen aan een solo

over de linkervleugel waarna hij
perfect de mee opgekomen De
Geus bereikte die zijn derde poging wel bekroond zag: 1-0. Al
snel daarna wurmde Alper Kazbogen zich door het Haagse

SHO wint
met 3-1
van Duno
strafschopgebied en via de vingers van Tomeij en de binnenkant paal verdubbelde hij de
voorsprong: 2-0. Nauwelijks vijf
minuten later was de kleine
vleugelspits op weg naar nieu-

STRIJEN - Korfbalvereniging
Ventura Sport heeft tegen
het pas gepromoveerde
Zaamslag een 10-15 overwinning geboekt. In het begin zag het er nog niet naar
uit dat het zo makkelijk zou
gaan. De Zeeuwse ploeg liep
met 3-0 uit tegen het vorig
seizoen nog twee klassen hoger spelende Ventura Sport.
Via 3-3- werd het 5-5, waarna Jonah Sanderse vlak voor
rust met twee opéénvolgende treffers een duidelijke Strijense voorsprong mogelijk
maakte. Na de rust werd er
meteen gescoord en en pas
bij 5-13 scoorde Zaamslag
voor het eerst weer tegen.
Even kwam de thuisploeg terug, maar Ventura liet het
niet meer spannend worden: 10-15.

we roem maar hij werd binnen
de beruchte lijnen vastgehouden, waarna scheidsrechter Leo
Looije niets anders kon doen
dan voor strafschop fluiten.
Aanvoerder Cees Nobel nam de
verantwording: 3-0. Na de pauze verschenen de teams ongewijzigd binnen de lijnen en al
snel bleek dat de Hagenaars
hun schroom in de kleedkamer
gelaten hadden en SHO meer
op eigen helft terugdreven. Nadat DUNO al een paar plaagstootjes had uitgedeeld was het
na tien minuten Daryll Schaap
die de bal hard en onhoudbaar
in de kruising joeg: 3-1. Verder
liet SHO het niet komen.

KLAASWAAL - Door uitstekend keeperswerk van Peter
van der Heiden heeft SSS
slechts met 2-1 van Rhoon
verloren. De SSS-doelman
verkeerde in uitstekende
vorm en wist tot vier keer toe
een zeker doelpunt te voorkomen.
Een treffer van Daniel Vermeulen – bij een stand van 20 – uit een strafschop mocht
niet baten voor de derdeklasser. SSS probeerde wel
de gelijkmaker te forceren,
maar de kansen waren vooral voor Rhoon. Keeper Van
der Heiden voorkwam echter een grotere nederlaag.
Gezien de kansenverhouding misschien een verdiende overwinning voor Rhoon.
Maar een gelijkspel was toch
meer terecht geweest.
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voor hetzelfde geld
woont u vrijstaand...

ww
w.
d

Zaterdag 12 september 2009
OPEN HUIS
van 12.00 uur tot 16.00 uur
bij dit unieke object!

Stad aan ’t Haringvliet, Molendijk 36

Ventura Sport
start met winst

SSS onderuit

Een project van:
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U ziet uzelf wel vrijstaand wonen, maar uw hypotheek niet? Dan zou u eens een
stukje verder moeten kijken. Voor het zelfde geld woont u in een prachtige laanvilla
in een lommerrijke buitenwijk van monumentenstad Zierikzee. Een rustige buurt in
een groene omgeving, met alle voorzieningen (ca. 45 min. van Rotterdam) binnen
handbereik. Laat u verrassen door de kavels (tot 1.000 m2) met vrijstaande villa's.
Of kiest u voor een vrije bouwkavel vanaf d 199.900 v.o.n. en gaat u eindelijk uw
droomvilla ontwerpen? Welke laan u ook kiest, u krijgt altijd een persoonlijk advies.

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

Prijs in de
d:
Randsta
,- k.k.
7 519.000

Vrijstaand
Laanvilla e
Zierik
zee

7 377.90

0,-

Zeer mooi aan de polders en op toplocatie gelegen UITGEBOUWDE
HALFVRIJSTAANDE WONING met veel luxe, grote woonkamer, vrijwel
nieuwe inbouwkeuken, 3 slaapkamers en prachtige badkamer.
Grote garage (met spouwmuren) en schitterende tuin, uitkomend
op de polders. Het totale perceel is 518 m2 eigen grond.
Hartelijk welkom!
Middelharnis, Doetinchemsestraat 34
Telefoon: 0187 482 606
info@profitmakelaardij.nl
www.profitmakelaardij.nl
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Van Heiningen
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v.o.n. incl.
btw
en grond

Vrije
els
bouwkav
0,vanaf 7 199.90

v.o.n.

Verkoopdag: 12 september a.s. op de
bouwlocatie. Modelwoning gereed!
De bouw van de 2e fase is gestart. Kom voor de projectpresentatie, advies en een
bezichtiging van de modelwoning naar de verkoopdag: zaterdag 12 september
2009 op de bouwlocatie te Zierikzee, van 10.00 uur tot 15.00 uur. Kijk voor een
routebeschrijving en details op de website.

Delta Makelaardij

0111 417808

Bijdevaate Makelaardij

0111 453400

WWW.DELANEN.NL

