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ZBVH-trainer Havelaar: ‘We gaan
voor een klassering in de top vijf’
Zuid-Beijerland

Met Ton Havelaar als nieuwe
trainer is de hoofdmacht van
ZBVH begonnen aan het nieuwe seizoen. De oefenmeester
komt over van NSVV, waar
hij het tweede elftal onder zijn
hoede had. “De reden van mijn
overstap is dat ik een eerste
team wil trainen. Kijken hoe
dat gaat bij een vlaggenschip
van een vereniging. Daar komt
toch net wat meer bij kijken.
Ik ga het proberen en kijk wel
hoe het gaat,” aldus Havelaar,
die zelf gevraagd werd door
de Zuid-Beijerlandse club. “Ik

woon zelf ook in Zuid-Beijerland en ken de mensen van de
club. Ik heb jaren in het eerste elftal van NSVV gespeeld,
maar daarna ook nog een half
jaartje bij ZBVH. Mijn zoon
speelt hier ook, hem heb ik nog
getraind bij de F en E-tjes.”
Vorig seizoen eindigde ZBVH
als vijfde in de vierde klasse D.
“Dit seizoen gaan we weer voor
een topvijfklassering. Nog lastig zat, want we zitten echt in
een zware competitie met vier
degradanten uit de derde klasse,
waaronder Piershil. Aan de andere kant is het wel een leuke

Start met zege

afdeling met veel derby’s. We
beginnen de competitie al gelijk
tegen Goudswaardse Boys. Komende zaterdag speelt ZBVH
de eerste oefenwedstrijd van dit
seizoen tegen De Fendert. “Ik
ga niet roepen dat wij kampioen moeten worden, we willen
gewoon lekker meedraaien in
de top. Dat zou al heel prettig
zijn,” vindt Havelaar, die ambitieus is. “Ik wil wel kijken waar
mijn plafond ligt als trainer.
Maar het moet allemaal wel te
combineren zijn met werk en
gezin. Ik kijk wel waar het schip
strandt.”

Kubbtoernooi wordt steeds populairder
Oud-Beijerland

KubbHW houdt op zaterdag
15 septembervoor het vierde
achtereenvolgende jaar het
Kubbtoernooi Hoeksche
Waard op de velden in de
Zoomwijck in Oud-Beijerland (bij korfbalvereniging
Korbatjo). Kubb is een spel
waarbij twee teams op een
grasveld over en weer met
houten werpstokken houten
blokken en uiteindelijk de
koning van elkaar moeten
omgooien. De sport wordt
steeds populairder in Nederland. Dit jaar doen er
24 teams mee. De teams
bestaan uit minstens drie
spelers. Meedoen kost 15
euro per team. Inschrijven

op www.KubbHW.nl

Tweede plaats
voor Kooij

Stekelenburg
mist halve
finales

Puttershoek

Mijnsheerenland

Olav Kooij is tijdens de 48-ste
European Junior Cycling Tour
als tweede geëindigd in de koers
jeugd categorie 4. De renner
van RTC de Hoekse Renners
moest alleen Axel van der Tuur
van WV Meteoor Assen-Roden voor zich dulden. Tamara
van der Horst completeerde het
podium. Er werd woensdag in
categorie één tot en met zeven
gereden. In de categorie 7 werd
Kooij’s clubgenoot Demian van
der Wal 37-ste.

Zwemmer Lennart Stekelenburg is tijdens de Olympische Spelen in Londen in
de halve finales van de 200
meter schoolslag gestrand.
De zwemmer uit Mijnsheerenland werd zevende in de
series en kwalificeerde zich
daarmee nietvoor de halve
finale. Hij kwam tot een tijd
2.12,02 en werd daarmee
achttiende. Stekelenburg
strandde op de 100 meter
schoolslag ook in de series.

Dahliastraat 1
Oud-Beijerland

Groteweide 1
Westmaas

Het bevalt trainer Marcel Langeveld heel goed bij GOZ.

GOZ heeft de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding
op het nieuwe voetbalseizoen gewonnen. De
ploeg van de nieuwbakken
trainer Marcel Langeveld
won in Hellevoetsluis
met 1-2 van derdeklasser
FC Vlotbrug. Voor GOZ
scoorden Koen van der
Ende en Rogier Collignon.

u Van de redactie
U Mijnsherenland
“Deze winst zegt niets, het
was nog een beetje zoeken. Ik
heb ook twee elftallen laten

spelen. Daardoor was het een
beetje rommelig. Maar goed,
ik heb wel wat positieve dingen
gezien,” aldus Langeveld, die
vorig seizoen nog tweedeklasser
Rhoon onder zijn hoede had.
“Ik heb geen aanpassingsproblemen. Het bevalt heel goed
bij deze club. Daarnaast heb ik
al een aardige indruk van de selectie.” GOZ eindigde vorig seizoen als tiende in de vierde klasse F. “Dit seizoen gaan we voor
een periodetitel. We zitten in
een zware afdeling. Zinkwegse
Boys, WFB, IJVV de Zwervers
en Piershil zijn allemaal terug
gewaaid vanuit de derde klasse.
Ik heb het idee dat Piershil echt

Klipper 57
Oud-Beijerland

Prima onderhouden op de hoek gelegen
eengezinswoning met zonnige tuin
gelegen op 178 m2 eigen grond.

Uitstekend onderhouden hoekwoning
met stenen en houten berging en zonnige tuin op 161 m2 eigen grond.

Zeer royale en geschakelde woning met
zonnige tuin, ruime living en 4 slaapkamers gelegen op 177 m2 eigen grond.

• Woonoppervlakte: 100 m2
• Op loopafstand van scholen, supermarkt,
openbaar vervoer en kinderboerderij.
• Voldoende bergruimte aanwezig.

• Woonoppervlakte: 115 m2
• Schilderwerk buiten 2011.
• Begane grond v.v. plavuizen vloer met vloerverwarming.

• Woonoppervlakte: 146 m2
• Alle slaapkamers zijn v.v. schuifkastenwanden.
• De woonkamer heeft een oppervlakte van
ca. 45 m2.
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moet dit seizoen,” besluit Langeveld, die zaterdag met zijn
ploeg een vriendschappelijke
wedstrijd speelt tegen tweedeklasser Pernis. Niet alleen
GOZ kwam in actie, ook het
Oud-Beijerlandse SHO - vorig
seizoen gepromoveerd naar de
eerste klasse - oefende afgelopen dinsdag. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won met 3-1
van TOGB uit Berkel. Het Numansdorpse NSVV boekte ook
een overwinning. NOAD ’67
werd met ruime cijfers verslagen: 6-1. OSV Oud-Beijerland
ging wel onderuit. DEHMusschen was met 2-1 te sterk voor
de zaterdag derdeklasser.

Molendijk 99
Oud-Beijerland

Karakteristieke dijkwoning uit circa
1900, volledig in moderne stijl opgeknapt waarbij klassieke elementen
behouden zijn gebleven.
• Woonoppervlakte: 80 m2
• Balkon op het zuiden.
• Uiterst geschikt voor starters!

Vraagprijs € 179.000,-- k.k.

Vraagprijs € 199.500,-- k.k.

Vraagprijs € 200.000,219.500,--k.k.
k.k.

Vraagprijs € 174.500,-- k.k.

Oostdijk 153
Oud-Beijerland

Prins Willem Alexanderlaan 35
Westmaas

Resenburgh 4
Maasdam

Oosteinde te Heinenoord
Type Isabelle

Karakteristiek halfvrijstaand herenhuis
met sfeervolle details en ruim onderhuis gelegen op 106 m2 grond.
• Woonoppervlakte: 130 m2
• Mooie vrije ligging aan de voor- en achterzijde.
• Woonkamer met suite schuifdeuren en hoge
plafonds.

Vraagprijs € 272.500,-- k.k.

Een ruime en recent opgeknapte tussengelegen 5-kamer eengezinswoning
met stenen berging en zonnige tuin op
het westen.

Op de 1e woonlaag gelegen appartement met terras, berging, parkeerplaats, eigen ligplaats voor een boot en
schitterend uitzicht.

• Woonoppervlakte: 106 m2
• Grondige woonverbetering in 2010.
• De woonkamer heeft een eikenhouten vloer en
inzethaard.

• Woonoppervlakte: 115 m2
• Voorzien van een liftinstallatie.
• Vanuit de 2 ruime slaapkamers toegang tot het
balkon.

Vraagprijs € 184.500,-- k.k.

Vraagprijs € 369.000,-- k.k.

Complete eengezinswoning voor starters met 3 kamers, diepe voortuin en
ruime vlonder aan het water.
• Woonoppervlakte: vanaf ca. 65 m2
• Parkeren op eigen terrein.
• Optie dakkapel mogelijk.

Koopsom € 165.000,-- v.o.n.

