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Gelijkspel voor Dos
Na de goede wedstrijd van vorige week tegen de koploper, speelde Dos zaterdag tegen de rode 

lantaarndrager. De Westbroekers moesten daarvoor  wel afreizen naar Vriezenveen.

Of het door de lange reis kwam wie 
zal ‘t zeggen, maar de Westbroe-
kers begonnen onvoldoende scherp 
aan de wedstrijd. Coach Maarten 
van Brenk zag zich daardoor ge-
noodzaakt om al na 3½ minuut 
een time out aan te vragen om zijn 
ploeg tot meer scherpte aan te spo-
ren. Dit had resultaat want de 4-1 
achterstand werd omgebogen tot 
een 5-4 voorsprong. Na deze vier 
doelpunten op rij scoorde Amici-
tia, maar hierna scoorde Dos weer 
drie doelpunten op rij. De 8-5 tus-
senstand bleek geen voorbode voor 
een gemakkelijke middag. Waar 

de wilskracht van de Westbroekers 
altijd hoog is, troffen zij nu in de 
thuisploeg hun evenknie. Amicitia 
gaf niet op en bij rust hadden zij 
de achterstand tot 1 punt terugge-
bracht.

In de 2e helft bleef Dos het zichzelf 
onnodig moeilijk maken en hielden 
zij de thuisploeg in de wedstrijd. 
Vier doelpunten op rij bracht Ami-
citia bij 15-15 weer naast Dos. De 
Westbroekers waren in deze fase 
te slordig in de passing en afron-
ding maar tegen het einde van de 
wedstrijd was er toch tweemaal 

een twee-punten-voorsprong. Twee 
vrije ballen bracht Amicitia in de 
slotminuut toch weer naast Dos. In 
de laatste aanval forceerde Dos heel 
knap drie seconden voor tijd nog 
een strafworp, maar deze werd he-
laas niet benut. Dos moest genoe-
gen nemen met een 19-19 gelijk-
spel en dat was minder dan waarop 
ze vooraf hadden gerekend. Met dit 
resultaat blijft Dos op een gedeelde 
derde plek op de ranglijst.

Komende zaterdag speelt Dos thuis 
in De Vierstee tegen ASVD. De 
wedstrijd begint om 17.25 uur. 

Helemaal in Vriezenveen speelt DOS gelijk.

Nova komt net te kort
Nadat de spelers van KVA en Nova hadden opgelopen en elkaar de hand geschud, mocht de 
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gemakkelijk goals maakt en Nova heeft de meeste tegengoals. De Bilthovense 

ploeg wist dan ook dat het een zware wedstrijd tegemoet kon zien.

De wedstrijd begon voor Nova erg 
goed en de ploeg kwam brutaal op 
een 4-0 voorsprong. Een time-out 
aan de kant van KVA bracht even 
wat rust in de ploeg. Daarna volgde 
een periode van goals over en weer, 
waarbij Nova steeds aan de goede 
kant van score bleef. De ruststand 
was 14-10 in deze thuiswedstrijd.

In de rust werd benadrukt dat KVA 
het lastig had om veldgoals te ma-
ken en dat NOVA zich niet moest 
laten verleiden tot overtredingen 
om KVA daarmee in het zadel te 
helpen. Verder was het zaak rustig 
aan de bal te blijven en goals te blij-
ven maken.
In de eerste helft kon KVA maar 
moeilijk scoren en Nova wat mak-
kelijker. De tweede helft was dit an-
dersom. Nova had het lastig, kwam 
moeilijk vrij en had het vizier niet 
op scherp. KVA kwam daarente-
gen de kleedkamer uitgestormd 

en scoorde gelijk aan aantal goals. 
Binnen no time stond het 14-14 en 
KVA ging door met scoren. Nova 
scoorde nog zes keer na rust en dat 
is niet genoeg tegen elke tegen-

stander in deze poule. Uiteindelijk 
was het een verdiende overwinning 
voor KVA, de wedstrijd eindigde in 
20-27.         (Mex de Vree)

Stijn Paauw schiet op de korf van KVA.

Salvodames stevig aan kop
De dames van Salvo lieten er geen 
enkel misverstand over bestaan wie 
de koploper is. Het bezoekende Al-
lvo uit Almere had geen schijn van 
kans tegen de Maartensdijkse da-
mes. Met een duidelijke 4-0 over-
winning zet Salvo de zegentocht 
voort. 

Coach Daan Duijvestijn had het 
niet moeilijk. De eerste drie sets 
ging het zo gemakkelijk bij Salvo 
dat de coach het op zijn gemakje 
kon aankijken. De op de vijfde 
plaats staande tegenstander had 
totaal geen verweer tegen het spel 

van Salvo waar alle aanvalsters 
sterk speelden en hun punten kon-
den maken. Dit kwam mede door 
de gevarieerde set ups van spelver-
deelster Iske van Ginkel die haar 
aanvalsters prima wist te vinden. 
De tegenstander kon zich hier niet 
goed op instellen en had geen en-
kel verweer. Ook de strakke ser-
vice van Daisy van Ek leverde in 
alle sets vele punten op. De eerste 
drie sets werden met overmacht 
gewonnen met resp. de set-cijfers: 
25-8, 25-13 en 25-13. De vierde en 
laatste set gooide Allvo de schroom 
van zich af. Dat leverde een ander 

wedstrijdbeeld op. Doordat Salvo 
wat makkelijker ging spelen kon 
Allvo zich wat meer manifesteren 
en lang gelijk opgaan met Salvo. In 
deze set moest de coach zijn team 
een aantal keren weer op scherp 
zetten. Op het juiste moment kon-
den de dames weer druk zetten 
en het verschil maken met 25-21. 
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aan de leiding met drie punten voor 
en een wedstrijd minder gespeeld 
dan de concurrent.  Vrijdag 24 ja-
nuari speelt Salvo om 19.30 uur 
tegen Lovoc in sportzaal Eikenrode 
in Loosdrecht.

Tautenburg vernieuwd met 
TennisRood-banen

Tennisvereniging Tautenburg gaat 
2020 in met volledig nieuwe banen. 
Ruim een decennium - sinds de ver-
huizing naar de Dierenriem -, werd 
er gespeeld op kunstgrasbanen. In 
de laatste maanden van het vorige 
jaar zijn de roze-groene velden ver-

wijderd, is de onderlaag vernieuwd 
en zijn er spiksplinternieuwe banen 
gelegd. 

Er is een overstap gemaakt van 
kunstgras naar TennisRood, een type 
smashcourt. Zo is het tennispark nu 

volledig in het oranje gestoken en 
kan Tautenburg er het komende de-
cennium weer tegenaan. 
Op zaterdag 28 maart zullen de nieu-
we banen met een volledig dagpro-
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(Alex van Vogelpoel) Tautenburg ruilt kunstgras in voor smashcourt.

Korfbalochtend 
basisschoolgroepen 1 en 2

Woensdag 15 januari hebben bijna 80 kinderen van de Martin Lu-
ther Kingschool, De Kievitschool (beiden Maartensdijk) en De Bos-
bergschool uit Hollandsche Rading op uitnodiging van Korfbalver-
eniging Tweemaal Zes (Maartensdijk) korfbalspelletjes gedaan in 
De Vierstee. 

In de vroege ochtend waren het de leerlingen van de Martin Luther King-
school die de 12 spelletjes ‘afgingen’, gevolgd door de leerlingen van De 
Kievit- en De Bosbergschool. Ieder groepje had een mooie stickerkaart 
gekregen en na ieder spel mocht er een sticker uitgekozen worden. 

Alle leerlingen hebben ontzettend hard hun best gedaan en met succes: ze 
hebben spelletjes gedaan waar gerend en gesprongen werd, pittenzakken 
in de korf werden gegooid, kasten opgeklommen werden en in de korf ge-
schoten werd. Dankzij een heleboel vrijwilligers, leerkrachten en ouders is 
het gelukt om er een sportieve ochtend van te maken. Iedereen heeft een 
mooi korfbaldiploma verdiend en mee naar huis gekregen. 
                    (Reinier Enschede)

Voor de korf in de rij. (foto Henny de Rooy)


