Hoeksche Waard Sportief
In dit en vorig seizoen belichtte Hoeksche Waard Exclusief alle voetbalclubs op het eiland. In 13 afleveringen werd het wel en wee van deze clubs uitgebreid voor het
voetlicht gebracht. Hierna komen andere sportclubs aan bod, veld- en binnensportverenigingen als de hockeyclub, de atletiekclub, de handboogschietvereniging, een
basketbal- of korfbalclub, een tafeltennisvereniging, maar ook een dam- en een schaakvereniging kunnen zich aanmelden. Een berichtje of mailtje naar Hoeksche Waard
Exclusief is voldoende. We begonnen in december met de kleinste sportclub op het eiland: zaalvoetbalclub Dissidenten uit Heinenoord. In januari kwam hockeyclub
De Hoeksche Waard aan de beurt, in februari Bowlsvereniging Oud-Beijerland, begin maart tennisvereniging Bonaventura uit Strijen, eind maart de dames van SSS uit
Klaaswaal en in april badmintonvereniging De Tunnel uit Heinenoord. Deze maand richten we de schijnwerpers op zaalvoetbalclub ZVOB uit Oud-Beijerland.

Voorzitter Rob de Kreek (53) is tevens het oudste actieve lid, als keeper van het vierde

ZVOB op eiland enige zaalvoetbalclub
die speelt onder KNVB-vlag
Dat hadden ze bij ZVOB, wat staat voor zaalvoetbalvereniging
Oud-Beijerland, nog nooit meegemaakt: een eredivisieploeg in
sporthal De Boogerd, die het opneemt tegen een dreamteam van
de club. En toch gebeurde dat op maandag 11 mei, ter gelegenheid van het afscheid van secretaris Herman Ploegman. Het vertrek van Ploegman, die gaat verhuizen, wilde ZVOB niet zonder
meer voorbij laten gaan. Na elf jaar lidmaatschap, waarvan negen
jaar als secretaris, mocht hij het team samenstellen dat het opnam
tegen het gerenommeerde TPP uit Rotterdam, dat net de play
offs had gemist en daardoor op de vijfde plaats is geëindigd in de
eredivisie zaalvoetbal. TPP speelt zijn thuiswedstrijden in het Topsportcentrum naast De Kuip in Rotterdam, waar ook regelmatig
ZVOB-leden de wedstrijden volgen.

H

et werd een topavond voor
verenigingsicoon Ploegman,
die het ultieme ZVOB-team
samenstelde uit spelers die ooit uitkwamen voor de club die in november het
40-jarig bestaan viert. Ploegman mocht
ook de aftrap van die bijzondere, veel
publiek trekkende wedstrijd verrichten.
Vervolgens was er voor hem ook nog
een afscheidswedstrijd, een legendarische bierwedstrijd met als inzet
een kratje bier: een wedstrijdje tussen
het vierde en zesde team van de club.
Voor wie niet met zaalvoetbal bekend
is: een team bestaat uit een keeper en
vier veldspelers en er mag onbeperkt
worden gewisseld. Meestal duurt een
wedstrijd twee maal 25 minuten.

door de Rabobank, heeft het in het
voorbije seizoen ook uitstekend gedaan, vertelde voorzitter Rob de Kreek,
met zijn 53 jaar tevens het oudste actieve lid, als keeper van het vierde. Dat
eerste promoveerde vorig seizoen naar
de eerste klasse en handhaving leek
het hoogst haalbare. Maar het werd
uiteindelijk een keurige derde plaats.
Wat voorzitter De Kreek ook bijzonder
vindt: alle zes teams van ZVOB ein-

Het tweede team is blij met het behaalde kampioenschap in de derde klasse. Rechts voorzitter Rob de Kreek.
den aangetrokken. ,,We speelden drie
seizoen lang in de top van Nederland,
in de tweede divisie, op dat moment
de op een na hoogste klasse,” herinnert
wedstrijdsecretaris Peter de Kraai zich.
De club moest echter een paar stapjes
terug, toen de Rotterdamse sponsor
zich terug trok en automaterialenhandel ReCars uit Heinenoord voor
financiele steun ging zorgen. Zeven
seizoenen lang was ReCars een trouwe
sponsor van de club die als ZOB/ReCars in KNVB-competities uitkwam.
Toen aan die samenwerking ook een
eind kwam, werd de naam van de club
veranderd in ZVOB. De naam ZOB
kon niet, omdat de zwemvereniging in
Oud-Beijerland die afkorting al had.

Aan het begin van die topavond speelde ook ZVOB 2, dat in de derde klasse
kampioen was geworden zonder zelf
te spelen, nog een wedstrijd tegen het
vijfde elftal, om vervolgens te worden
gehuldigd. Daarvoor kwam wethouder
Henk Kievit naar het sportcentrum.
Hij zette het team in de bloemen en
overhandigde een kampioensschaal.
Kievit bleek voor de tweede keer in
successie bij de zaalvoetballers te staan
om een kampioensteam te huldigen.
,,En als in Oud-Beijerland iets twee
jaar achter elkaar gebeurt, dan is het al
gauw een traditie. Ik reken er dus op
hier volgend jaar weer te staan,” sprak
de wethouder. En: ,,Veel succes volgend
seizoen in de tweede klasse.”

Eerste team
Het eerste team van ZVOB, het vlaggenschip dat al jaren wordt gesponsord

Het dreamteam van ZVOB (in witblauw), samen met de spelers van eredivisionist TPP uit Rotterdam. Op de achterste rij ook scheidend
secretaris Herman Ploegman en wedstrijdsecretaris Peter de Kraai.
digden de competitie met een positief
doelsaldo.
Dat geldt ook voor het vierde team,
waarin De Kreek zelf al weer een aantal

jaren keept: 155-102. Voorzitter De
Kreek blijkt een fervent zaalvoetballer.
Hij deed al mee bij de Spar Boys, de
voorloper van zaalvoetbalvereniging
Dissidenten, die Hoeksche Waard
Exclusief in december uitgebreid
belichtte. De Kreek: ,,Bij het zaalvoetbal
speelt je wel in een bepaald team, maar
je mag gerust een aantal keren in een
lager of hoger team meespelen. Dat
gebeurt zelfs regelmatig. Zo heb ik dus,
als keeper van het vierde, dit seizoen
ook één keer gekeept in het eerste. Dat
vind ik wel heel erg bijzonder: dat je als
53-jarige je debuut maakt in de eerste
klasse, omdat de keeper van het eerste
geblesseerd was.”

Het Vierspan

Wethouder Henk Kievit zet het kampioensteam van ZVOB in de bloemen.

ZVOB is de enige vereniging binnen
de Hoeksche Waard die onder de vlag
van de KNVB actief is met zaalvoetbal. De vereniging is opgericht op 4
november 1975, enkele jaren nadat in

Oud-Beijerland sporthal Het Vierspan,
nu deel uitmakend van sportcentrum
De Boogerd, in gebruik werd genomen. Sporthalbeheerder Goris de Reus
promootte in die aanloopjaren het
zaalvoetbal enorm.

Al weer twaalf jaar komen de zaalvoetballers, die in een wit shirt (al dan
niet met blauwe verticale strepen), een
blauwe broek en witte kousen spelen,
onder die naam uit. Het eerste team
speelt in de eerste klasse. De overige
vijf teams komen uit in de 3e, 4e en 5e
klasse. Volgend seizoen hoopt ZVOB,
dat zo’n 70 leden heeft, met zeven teams
aan de competitie deel te kunnen nemen. Het bestuur hoopt ook ooit eens
een damesteam in te kunnen schrijven.

De eerste jaren droeg de club ook de
naam Het Vierspan. Dat was in een tijd
waarin de zaalvoetballers van De Maas
uit Maasdam interregionaal speelden
en er andere zaalvoetbalclubs actief
waren onder de naam van de sponsor,
zoals Hoogvliet Boys (van de autospuiterij) en Van der Berg uit Heinenoord
(van de verzekeringen, later BeneVia).
Dat wilden ze bij Het Vierspan ook
wel en het werd ook mogelijk toen het
Rotterdamse transportbedrijf Frans
Maas sponsor werd. Drie jaar lang kon
er alles bij de zaalvoetballers uit OudBeijerland; er was geld en er konden
goede zaalvoetballers van elders wor-

Scheidend secretaris Herman Ploegman mocht de aftrap verrichten van de
demonstratiewedstrijd van het ZVOBdreamteam tegen TPP.

