
ZVOB 1 snoept eerste punten af van koploper Salaam 2. 
 
Op de laatste stormachtige dag maandag van November moest ZVOB 1 gesponsord door Rabobank 
het Haringvliet, Autobedrijf Kooy Spijkenisse en Cattery Droomwereld op bezoek bij Salaam 2. In een 
kille betonnen doos dat zich campus Hoogvliet laat noemen werd er om 21:00 uur afgetrapt. Het nog 
zonder puntverlies zijnde Salaam wist in de 1e helft de wedstrijd grotendeels te overheersen, nog 
zonder dag ZVOB ook maar enigszins gevaarlijk was geweest stond het binnen 3 minuten al 2 – 0 
voor de gastheren uit Rotterdam. Maar niet lang na deze achterstand deed ZVOB iets terug. Na 4 
minuten spelen was het Joey Maal die zijn schot gekeerd zag worden door de doelman maar was het 
Thomas Keijzer die uit de rebound de bal in het dak van het doel schoot. (2 – 1) Door dit doelpunt 
kreeg ZVOB het geloof dat er misschien wel iets te halen viel in deze Oostblok uitziende sporthal. Het 
spel golfde over en weer en er waren kansen aan beide kanten maar de keepers blonken aan 
weerszijde uit. Zo weet de doelman van Salaam schoten van Johan Mourits, Bob Seip en Dylan Maal 
onschadelijk te maken en is Marien Mourits na de 2 snelle tegentreffers een sta in de weg voor de 
aanvallen van Salaam. Tot aan de 23e minuut gebeurt er dan iets dat iedereen verstijft doet staan van 
schrik, bij een balaanname is het Joey Brouns die half wegglijd en zijn knie verdraaid en met een luide 
gil ter aarde stort. Op de bank hoorde je zijn knie gewoon kraken. Het ziet er dan ook niet goed uit en 
na een oponthoud van een kleine 7 minuten wordt de wedstrijd hervat zonder Joey Brouns binnen 
de lijnen. Dat ZVOB ondanks dit vervelende voorval niet de weg kwijt is blikt wel als in de slotminuut 
van de 1e helft Bob de bal breed speelt op Thomas die daarna een solo afrond met de verdiende 
gelijkmaker. (2 – 2) 
In de 2e helft probeert ZVOB de tegenstander iets meer onder druk te zetten en dat resulteert al snel 
in een 2 – 3 voorsprong, het is Dylan Maal die uit de draai de keeper passeert. Lang kan ZVOB niet 
genieten want Salaam komt binnen de minuut weer langzij na een mooi doelpunt. (3 – 3) Opnieuw 
krijgt ZVOB kansen maar er wordt onzorgvuldig mee omgegaan en zoals zo vaak in het voetbal krijg je 
dan het deksel op je neus, zo ook deze wedstrijd. In en tijdsbestek van 2 minuten lopen de 
Rotterdammers uit naar een 5 – 3 voorsprong. Toch geeft ZVOB zich niet gewonnen en proberen een 
gaatje te forceren in de verdediging van Salaam. Halverwege de 2e helft lukt dat uiteindelijk, met een 
droog schot maakt Joey Maal de wedstrijd weer spannend. (4 – 5) Opnieuw krijgt ZVOB de nodige 
kansen maar paal en doelman staan een gelijkmaker in de weg. In de laatste 2 minuten gaat ZVOB 
nog meer druk zetten op Salaam om een eventuele gelijkmaker te forceren. Een schot van Dylan gaat 
naast en Bob ziet de doelman met een uiterste krachtsinspanning zijn schot buiten de palen tikken. 
Dan staat de klok inmiddels op 49:27 als Joey Maal op z’n 10 meter aan de rechterkant van het veld 
de bal krijgt en verwoestend uithaalt in de korte hoek, de keeper volkomen kansloos latend schiet hij 
de dik verdiende 5 – 5 tegen de touwen. Dan moet ZVOB nog 15 seconden billen knijpen voordat de 
uitstekend leidende Scheidsrechter R. Niesing affluit en ZVOB met gemengde  gevoelens naar de 
bank loopt. Blij met het gewonnen punt tegen de koploper in een uiterst sportieve wedstrijd maar 
teleurgesteld in het verlies met een zware knieblessure van Joey Brouns.  Sterkte Joey met het 
herstel. 
 
ZVOB speelde in de volgende opstelling: 1. Marien Mourits, 2. Joey Maal©, 4 Johan Mourits, 5 Bob 
Seip, 6 Dylan Maal, 9 Thomas Keijzer, 10. Joey Brouns. 
Coach: Peter de Kraai 
Afwezig: Arjan Schipper hij verwacht een dezer dagen samen met zijn vrouw Lonneke hun eerste 
kindje) 
 
 
 
 
 

 
 



ZVOB 1 wint opnieuw van WIA 29. 
 

Na drie wedstrijden afwezig te zijn geweest wegens een operatie nam ik op maandag 23 November 
weer plaats op de bank als coach van ZVOB 1. De Rabobank Hoeksche Waard, Autobedrijf Kooy 
Spijkenisse en Cattery Droomwereld brigade nam het voor de 2e keer binnen 2 weken op tegen WIA 
29. 2 weken geleden werd er al thuis gewonnen met 10 – 8 (beker), deze avond werd er weer 
gewonnen met een verschil van 2 doelpunten. 
Een complete selectie trapte om 20:00 uur onderleiding van Dhr. Oliveira af. Nu ZVOB langzaam uit 
het dal krabbelt liet het ook deze wedstrijd weer zien dat het vol voor de overwinning ging strijden. 
Al na 2 minuten is het Johan Mourits die zijn schot rakelings naast ziet gaan en nog geen minuut later 
is het Thomas Keijzer die het vizier nog niet op scherp heeft staan. Het duurt toch nog tot de 8e 
minuut voordat er een doelpunt valt. Het is Arjan Schipper die na een interceptie solo op het WIA 
doel afgaat en beheerst scoort. (1 – 0)Na 9 minuten laat Arjan ook zijn verdedigende kwaliteiten zin 
als hij belangrijk is in de verdediging, Marien Mourits heeft dan nog geen schot op doel gehad, maar 
dat verandert na 13 minuten. Een snelle counter van WIA brengt de stand weer in evenwicht. (1 – 
1)Na 17 minuten spelen zijn het Dylan Maal en Thomas die samen uitbreken en Dylan met een goede 
loop actie een speler met zich mee lokt zodat Thomas genadeloos de trekker over haalt er scoort.    
(2 – 1) Typisch een voorbeeld hoe je zonder bal belangrijk kan zijn bij een doelpunt. Maar nog voor 
de rust komt WIA voor de 2e keer langszij via een schot dat van richting wordt verandert en brengen 
ze zo de ruststand op 2- 2. 
Als de 2e helft nog maar 50 seconden onderweg is schiet Bob Seip de bal snoeihard in de kruising en 
zet ZVOB wederom op voorsprong. (3 – 2) Nog geen minuut later is er een lange bal van achteruit die 
prima door Dylan wordt terug gelegd en is het Joey Maal die het karwei simpel afrond. (4 – 2)Het 
feest is dan nog niet voorbij als Bob in de 3e minuut Arjan bediend, die met een onvervalste punter 
de marge op 3 doelpunten brengt. (5 – 2) In de 31 minuut is het Joey Brouns die met veel 
doorzettingsvermogen de bal voorgeeft en is het Dylan die scoort. (6 – 2)De wedstrijd lijkt gespeeld 
maar 1 minuut na het doelpunt van Dylan scoort ook WIA en brengen ze de spanning enigzins terug 
in de wedstrijd. (6 – 3) Halverwege de 2e helft is het opnieuw WIA scoort en speelt ZVOB een 
mindere periode in deze wedstrijd. (6 – 4) Toch weet ZVOB zich te herpakken en loopt weer iets uit 
op de tegenstander als Thomas schiet weet de doelman zijn poging nog te keren maar in de rebound 
is het Joey Brouns die binnen schiet. (7 – 4) in de 42e minuut lijkt de wedstrijd dan definitief beslist te 
worden door ZVOB als Thomas de 8 – 4 laat optekenen. Maar niets is zo als het lijkt, in een 
tijdsbestek van slechts 4 minuten laten de Rotterdammers zien dat ze zeker “Wakker In Alles” zijn en 
brengen ze de tussenstand terug naar een overbrugbare 8 – 7. Maar vanaf de aftrap die ZVOB mag 
nemen na het laatste tegendoelpunt is het Dylan die zwak verdedigen afstraft en de eindstand 
bepaald op 9 – 7 in het voordeel van de Oud Beijerlanders. 
Na 3 overwinning op rij moet ZVOB moet ZVOB het in de volgende wedstrijd opnemen tegen FC 
Salaam 2 dat nog zonder puntverlies trotse koploper is in de 1e klasse, zou ZVOB kunnen stunten 
tegen de koploper…. Lees het volgende week hier op www.zvob.nl. 
 
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, 10. Joey Brouns. 
Coach: Peter de Kraai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zvob.nl/


All Greens 5 – ZVOB 4 6-5 
  
Voor onze Turkse vrienden: 
  
Dar kayıp Fight Titan'a. 

  
Bir hafta boyunca biz tam bir seçim, bu nedenle, lider Tüm Yeşiller ile savaşmak için Rozenburg için 

seyahat ediyorum güçlü 10 kişi var bu kadar orada baktım. Ancak Arjen sırtını maalesef üzerinde 

rekabeti yenmek zorunda için daha iyi olduğuna karar verdi ve yalıçapkını Marco yüzünden iş 

bırakmak zorunda kaldı. 
Bu gece yakışıklı bir performans teslim büyük bir takım kalıyor. Bu rakibe karşı erken fincan 

kaybından sonra, biz kesim başlatmaya karar verdi. Nerede biz hala 3-0 olduğumuzu önceki oyun, biz 

yaklaşık 10 dakika 3-0 oldu! Lennert özellikle iki gol ile üstün ve güzel Tommy yardımcı olur. Her 
zaman şekilde mükemmel keepende Ewout tek ayakta olduğu gibi rakibi, mavi beyazlar duvarından 

kırmadı ve mutlaka hile yapabilir. Hayal kırıklıkları kendilerini taciz bir çok neden zaten oldukça 

yüksek ilk yarısında idi. Tüm Yeşiller ilk yarı önce puan başardı 1x, bu yüzden 3-1 İlk yarı geri kalanı 
ile gittik. 

Basınç sadece artan ikinci yarısında bizim hedefe zaten yüksek ilk yarısında basınç. Ne yazık ki, tüm 

Yeşiller birkaç kez bir delik bulmak için şimdi başarılı ve biz 5-3 geride ikinci yarısında yarım idi. Biz 

kesinlikle büyük fırsatlar vardı, ama ne yazık ki bitiremedi. Rakibin de o zor bir rakibe gece vardı ve 
fiziksel oyuna gitmeye karar verdi ve bizi yıldırmak için bu şekilde fark ettim. Bu hayal kırıklıklarının 

sadece büyük yapılmış olursa olsun, onları başarısız oldu. 

Biz 5-5 geri geldi ve iyi bir sonuç için umut. Ama ne yazık ki ... .Where kaleci artık ne yazık ki o 
kavşak bulmayı başardılar, Ewout tekrar geldi. 6-5 ve bankamıza bir orta parmak sonucudur ... .bir 

gerginlik maalesef bize puan başardı koştu. Mükemmel sarı kart olmadan maçı bitmiş, ama küçük bir 

kavgaya. Bu yatıştırdı ve biz soyunma odasında baktı kaybı ile beslendi. Evde biz onları olsun! 

  
En nu in het Nederlands… 
  
Titanenstrijd nipt verloren. 
  
Een week lang zag het er naar uit dat we met een volledige selectie, 10 man sterk dus, zouden 
afreizen naar Rozenburg om de strijd met de koploper All Greens aan te gaan. Maar, Arjen besloot 
dat het voor zijn rug beter was deze wedstrijd helaas over te moeten slaan, en ook goudhaantje 
Marco moest afmelden vanwege zijn werk.  
Blijft over, een schitterend team dat vanavond een knappe prestatie leverde. Na het eerdere 
bekerverlies tegen deze tegenstander, besloten we scherp te starten. Waar we de vorige wedstrijd 
nog met 3-0 achter stonden, stonden we nu na ongeveer 10 minuten met 3-0 voor! Vooral Lennert 
excelleerde met twee doelpunten en een prachtige assist op Tommy. De tegenstander wist de muur 
der blauwwitte niet te doorbreken, en mocht het toch wel lukken, was daar altijd nog de uitstekend 
keepende Ewout een sta in de weg. De frustraties liepen in de eerste helft al aardig hoog op, wat 
resulteerde in een hoop gescheld onderling. All Greens wist 1x te scoren voor rust, waardoor we met 
een 3-1 tussenstand gingen rusten. 
De druk was in de eerste helft al hoog op ons doel, in de tweede helft werd die druk alleen maar 
groter. Helaas lukt het All Greens nu wel om een aantal keer een gaatje te vinden, en stonden we 
halverwege de tweede helft achter met 5-3. We kregen zeker grote kansen, maar wisten die helaas 
niet te verzilveren. De tegenstander merkte ook dat ze vanavond een pittige tegenstander hadden, 
en besloten het fysieke duel aan te gaan, en op deze manier ons te intimideren. Dit lukte hen niet, 
wat de frustraties alleen maar groter maakte.  
We kwamen terug tot 5-5 en hoopten op een mooi resultaat. Maar helaas….waar de keeper telkens 
op Ewout stuitte, lukte het hem nu helaas wel de kruising te vinden. 6-5 en een middelvinger naar 
onze bank was het gevolg….De spanning liep op, helaas lukte het ons niet te scoren. Wonderwel 



eindigde deze wedstrijd zonder gele kaarten, maar wel in een klein opstootje. Deze werd gesust, en 
balend van dit verlies zochten we de kleedkamer op. Thuis pakken we ze! 
 
 

 

ZVOB 6 wint ook tweede bekerwedstrijd. 
 

 
Na een eerdere overwinning op GGK 5 stond nu de tweede bekerwedstrijd op het programma. ZVOB 
moest het opnemen tegen RS 10, ook zij wonnen hun eerste bekerwedstrijd. 
 
In het begin van deze wedstrijd werden door beide teams nauwelijks kansen gecreëerd. RS was een 
aantal keer via individuele acties gevaarlijk, waar ZVOB voornamelijk combinerend een aantal keer in 
de buurt van het doel kwam. 
 
In de eerste helft werd dan ook niet gescoord. Halverwege de tweede helft kwam ZVOB op 
voorsprong via een mooie omhaal van eigen helft van Jorrit. 
 
Hierna zakte het zesde wat in en ging het wat meer op de counter loeren. Dit leidde toch gevaarlijke 
situaties voor beide goals. ZVOB miste een aantal goede kansen en ook Viktor werd nog menigmaal 
op de proef gesteld. 
 
In de laatste minuten van de wedstrijd werd het ZVOB makkelijk gemaakt om te scoren. De keeper 
van RS ging mee in de aanval en uit de tegenaanval kon Tariq met een omhaal van eigen helft de 2-0 
maken. 
 
Door deze 2-0 overwinning heeft het zesde genoeg aan een gelijkspel om door te bekeren. 
 
 
 
04-11-2015                                                                                                                                    Oud Beijerland 
  

 Op 4 November 1975 werd ZVV ‘t Vierspan opgericht, na enkele 
 naamswijzigingen als Frans Maas, ZOB-Re-Cars werd er in 2001  de 
naam definitief gewijzigd in de huidige naam ZVOB, dat staat  voor: 
Zaal Voetbalvereniging Oud Beijerland. 
 Het begon dus allemaal in 1975, sporthal ‘t Vierspan werd 
 geopend en de toenmalige beheerder van de sporthal Goris de 
 Reus stichtte de zaalvoetbal vereniging die naar de thuisbasis 
 werd vernoemd. De sporthal bestaat nog steeds maar net als de 
 vereniging draagt deze nu een andere naam namelijk:  Sportplaza 
de Boogerd. 
 Door de jaren heen speelde het 1e team op verschillende  niveaus 
on de vlag van de KNVB met al hoogtepunt de  toenmalige 2e 
divisie. Dit was de een na hoogste afdeling in  Nederland. Men 
speelde toen onder de sponsornaam Frans  Maas  dat 3 jaar aan de 
vereniging verbonden was. Na deze  bloeiende  periode stapte Re-
Cars in als hoofdsponsor en werd  het  allemaal wat recreatiever 

binnen de vereniging. Na 13 seizoenen besloot ook Re-Cars het sponsorcontract te beëindigen en 
werd de naam veranderd in het huidige ZVOB. De resultaten waren wisselvallig binnen de vereniging, 
zo degradeerde het 1e team vanuit de hoofdklasse naar de 2e klasse en bivakkeerde daar enkele 



jaren om de afgelopen 2 seizoenen weer in de 1e klasse uit te komen. 
Een ander hoogte punt was de periode dat we een dames team binnen onze geledingen hadden en 
met succes. In de eerste periode waren de dames van toen nog ‘t Vierspan de top van Nederland en 
leverde toen al 3 tot 4 speelsters aan de nationale selectie. 
In de 2e periode waren het opnieuw toppers die 2 seizoenen achter elkaar kampioen werden en van 
de 2e klasse door stoomde naar de hoofdklasse, maar na 3 seizoenen hielden de Dames het voor 
gezien. 
Een andere hoogtepunten waren het winnen van de districtsbeker West 2 in het seizoen 2008/2009 
in categorie 3. Na een zinderende finale tegen VNI 1 in sporthal Margriet, het kampioenschap van 
ZVOB 3 in seizoen 2013/2014 en het kampioenschap van ZVOB 2 in seizoen 2014/2015. 
Momenteel beschik ZVOB over 7 teams die allemaal een eigen team sponsor hebben, dat is iets waar 
we als vereniging enorm trots op zijn. De teams spelen variërend in de 1e, 2e, 3e, 4e, en 5e klasse. 
In de loop der jaren zijn enkele leden en oud leden benoemd met een titel: 
Ere voorzitter: Leen van Twist 
Ere lid: Margreeth van Heinsberg 
Ere lid: Herman Ploegman 
Lid van verdienste: Jacqueline den Broeder 
Wij als bestuur hopen nog lang te kunnen doorgaan met onze mooie vereniging en dat er in de 
toekomst nog mooie dingen mogen gebeuren. 

 
 
 
 
 

 
 

Bekeravontuur voorbij. 
 

Vanavond wilden we tegen all greens 5 kijken hoe we ervoor staan, qua beker maar zeker ook qua 
competitie. All greens 5 is namelijk de koploper is onze competitie. Helaas moesten we verzwakt 
aantreden, aangezien Lennert, Marco en Hidde door omstandigheden er niet bij konden zijn. 
Waar vorige week nog gesproken werd over een hecht collectief, leek daar deze week wat scheuren 
in te komen. Reden: de voorkeur voor 010 of 020 en wat plagerijtjes over en weer. ZVOB 4 blijkt alles 
te kunnen overwinnen, dus ook deze crisis!  
Wat oneerlijk was, is dat All greens 3 minuten eerder begon dan wij. Om die reden stonden wij al na 
3 minuten op een 3-0 achterstond, mede doordat de schoten vanuit onmogelijk hoeken in de 
kruising of binnenkant paal binnen vlogen.  
Daarna begonnen we eindelijk een beetje te voetballen, en konden we het All greens wat moeilijker 
maken. Met de rust stond het 5-2 en was er dus nog wel wat mogelijk. 
Na rust wilden we scherper beginnen dan aan het begin van de wedstrijd, maar helaas kwamen de 
mannen uit Rozenburg op een 7-2 voorsprong. Het bleek er vanavond gewoon niet in te zitten, wat 
tot een eindstand van 9-4 leidde. Bekeravontuur is voorbij, maar over een aantal weken kruisen we 
de degens met deze mannen, en hopelijk kunnen we ze dan op volle oorlogssterkte pakken. 
Ewout, Henry en Tommy schitterden daarna in de wedstrijd tegen de asielzoekers, wat het absolute 
hoogtepunt van deze verder teleurstellende wedstrijd. 
 

 
 

2e wedstrijd ZVOB Mix - AZ 2015 weer een succes.  

  
 Op maandag was ZVOB wederom gastheer voor  een  onderling partijtje zaalvoetbal met en tegen 
 de asiel  zoekers die zijn ondergebracht in  sporthal de Boogerd. 
 Na een oproep aan spelers werden en de vraag  naar  zaalschoenen werd goed gereageerd, met 6 
 spelers van  ZVOB en 8 paar zaalschoenen voor  de vluchtelingen werd  er om 22:00 uur  afgetrapt. 
De wedstrijd stond  onderleiding van  Ton Havermans. Opnieuw veel vrolijke  gezichten bij onze 
tijdelijke "buren", wat is het toch mooi om met zoiets simpels zoveel mensen iets moois te brengen. 



We zijn dan ook de gemeente Oud Beijerland en de vrijwilligers van AZ 2015 dat we dit mogelijk 
hebben kunnen maken. We hopen er nog 1x een vervolg aan te kunnen geven. Word vervolgd... 
 
 

Slechte bekeravond voor ZVOB. 
 
Maandag 2 November was een slechte avond voor de meeste ZVOB teams dat voor de beker 
speelde. 4 van de 6 wedstrijden werden verloren en zijn er voor de verliezende teams slechts nog 
een hele kleine kans om de volgende ronde te halen. Thuis in sporthal de Boogerd kon alleen ZVOB 
zich laten huldigen na een zwaar bevochten 2 - 0 overwinning tegen RS 10. ZVOB 4 4n ZVOB 7 gingen 
strijdend ten onder tegen respectievelijk All Greens 5 en OACN Boys8. 
Ook in de uitwedstrijden de zelfde balans, 1x winst en 2x verlies. ZVOB 5 kwam als beste uit de bus 
met een klinkende overwinning op OACN Boys 7 dat met de duidelijke cijfers van 2 - 11 werd achter 
gelaten. ZVOB 2 en ZVOB 3 konder het niet bol werken tegen All Greens 3 en VZ'81/Bascule 2. Beide 
teams zagen hun wedstrijden eindigen in 4 - 1 (ZVOB 2) en  9 - 4 (ZVOB 3) Zo lijken alleen ZVOB 5 en 
6 zich te gaan plaatsen voor de volgende ronde. Woensdagavond kan ZVOB nog enigzins een 
positieve draai geven aan deze week door Kocatepe 1 te verslaan maar ook dit zal niet makkelijk 
worden. 


