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De teams
Het eerste Mannen zaterdag, 1, 3e klasse D
Trainer: Dennis van Gils
Assistent trainer: Paul Bestebreur
Keeperstrainer: Hans van ’t Woudt welke wegens ziekte halverwege het seizoen is vervangen door
Richard Booij. Helaas hebben we in zomervakantie definitief afscheid moeten nemen
van Hans.
Leider: Leo Yzerman en Eric de Haan
Verzorger: Lauren Bax
Grensrechter: Marnix Burgers
Resultaat: 12e plaats. 22 punten uit 26 wedstrijden (40 doelpunten voor en 66 tegen). Hetgeen
resulteerde in de nakompetitie voor lijfsbehoud in de 3e klasse. Hiervoor moesten 2 wedstrijden
worden gespeeld in een halve kompetitie met Hekelingen en Stellendam. De 1e wedstrijd was thuis
tegen Hekelingen die de week daarvoor al had gewonnen van Stellendam. Deze wedstrijd werd met
4 - 1 gewonnen. Een gelijkspel tegen Stellendam zou voldoende zijn om in de 3e klasse te blijven. De
wedstrijd bij Stellendam werd gewonnen met 2 - 4.
KNVB beker : 2e plaats (1e IJVV De Zwervers, 3e Oud-Beijerland en 4e Hekelingen)
Voetbal Rijnmond (Palace Casino cup): Na een overwinning bij Spartaan ’20 uitgeschakeld door 1e
klasser VVGZ (1 - 5)
Het tweede res. 3e klasse H
Trainer: Taco Brouwer
Leider: Jacques Courbois
Verzorger: vacature
Grensrechter: vacant
Resultaat: 9e plaats. 23 punten uit 22 wedstrijden (40 voor en 60 tegen)
KNVB beker : 3e plaats (1e Kethel Spaland 3, 2e GHVV ‘13 2)
Het derde res. 7e klasse poule 14
Leider: Kevin Ridderhof
Resultaat: 10e plaats. 17 punten uit 20 wedstrijden (28 voor en 69 tegen)
KNVB beker: Door een gebrek aan spelers helaas teruggetrokken
Het veteranenelftal VE1, 1e klasse poule 2
Leider: Nico Boender
Resultaat: 7e plaats. 21 punten uit 18 wedstrijden (58 voor en 61 tegen)
KNVB beker : 2e plaats (1e RHS VE1, 3e PPSC en 4e Piershil)
Meidenteam
Sinds jaren heeft NBSVV weer een meidenteam die heel enthousiast hebben getraind onder leiding
van Marnix Burgers. Kompetitie is er niet gespeeld omdat er hiervoor (nog) te weinig aanmeldingen
waren. Er zijn wel enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.

Jeugd
De jeugd is dit seizoen ondergebracht in de samenwerkende jeugd organisatie (SJO) Korendijk
De kantine
Ook dit jaar was Charles van Alphen de drijvende kracht in de kantine met assistentie van Klaas
Bestebreur. V.w.b. de invulling van de bardiensten was er assistentie vanuit de
vrijwilligerscommissie. De vereniging bestaat voor een heel groot deel uit de inkomsten die in de
kantine worden gegenereerd en daarom is de medewerking van een ieder van harte welkom. Aan het
einde van het seizoen heeft Charles definitie de knoop doorgehakt en is gestopt als kantinebeheerder.
Materialen, velden en opstallen
Het groot onderhoud aan de velden is dit jaar verzorgd door de firma Heijboer uit Strijen. Het overige
onderhoud aan opstallen en velden werd, zoals al vele jaren, gedaan door de onderhoudsploeg
bestaande uit Wout Kreling, Charles van Alphen, Klaas Bestebreur Bert Qualm en Eef van der Berg.
Het schoonmaken van kantine en kleedkamers werd gedaan door: Jopie en Patricia Bestebreur.
Door de tand des tijds zijn er de komende jaren diverse reparaties in en om de opstallen nodig en
gezien de afnemende inkomsten vwb subsidie e.d. zullen dit zoveel mogelijk in eigen beheer moeten
doen. Ook hiervoor kunnen we de nodige hulp gebruik.
Bijzondere gebeurtenissen.
Arie Oorbeek bokaal
Sybren Oudshoorn is vrijdag winnaar geworden van de Arie Oorbeek bokaal.
In het dorpshuis van Nieuw-Beijerland was het weer een zeer geslaagde avond. Sybren Oudshoorn,
speler van SJO Korendijk JO9-2, sleepte de begeerde Arie Oorbeek bokaal binnen.
Uitslagen per leeftijdscategorie:
JO7-MP
1. Giovanni den Tuinder
2. Sam Westerweele
3. Finn van Alphen
JO9
1. Sybren Oudshoorn
2. Rani den Tuinder
3. Lucas Molenaar
JO11
1. Gus van Noort
2. David Plaisier
3. Rebecca van Bergeijk

JO13
1. Sven Oorbeek
2. Thomas Gennissen
3. Loek van Merriënboer

Hoeksewaardse zaalvoetbaltoernooi
NBSVV heeft van 19 t/m 21 december deelgenomen aan het ZPRESS/Spiering zaalvoetbaltoernooi
in De Tienvoet in Heinenoord.
Bij de loting van het ZPRESS/Spiering zaalvoetbaltoernooi werd NBSVV gekoppeld aan SHO,
NSVV en Zinkwegse Boys (poule C). Het lukte de mannen helaas net niet om door te gaan naar de
finale poule. Het toernooi werd gewonnen door ’s-Gravendeel die na strafschoppen te sterk was voor
Heinenoord.
Trainingskamp
De selectie van NBSVV heeft het weekend van vrijdag 6 t/m zondag 8 januari doorgebracht in het
Drentse Witteveen.
De trainers Dennis van Gis, Paul Bestebreur en Taco Brouwer hebben tijdens dit trainingsweekend
hun selectie voorbereid op de 2e competitiehelft. Het weekend stond in het teken van ontspanning en
teambuilding.
Vrijdagavond werd in hotel Witte Veen de voetbalkennis van de deelnemers getest. Zaterdagmiddag
volgde er een training op de kunstgrasvelden van Witte Veense Boys '87. Zaterdagavond trok het
gezelschap naar Groningen om te genieten van het uitgangsleven in de noordelijke studentenstad.
Gijs van Nes bedrijventoernooi
Op zaterdag 10 juni werd voor de 21ste keer het Gijs van Nes bedrijventoernooi georganiseerd
waaraan 10 ploegen deelnamen. De winnaar is geworden het team van Mars Food.
Afsluiting van het seizoen
Het seizoen is afgesloten op zaterdag 10 juni met een barbecue na afloop van het bedrijven toernooi.
Voorafgaande aan het bedrijventoernooien hebben enkele jeugdteams een wedstrijd gespeeld tegen
de ouders.
Sinterklaas
De goedheiligman heeft op woensdag 30 november een bezoek gebracht aan de kantine waar de jongere jeugd van de
SJO Korendijk van heeft genoten.
Grote Clubactie
Werd dit jaar en ook in de toekomst georganiseerd door de SJO Korendijk.
Vrijwilligerscommissie
De drijvende kracht achter deze commissie is Ivo van Alphen die dit seizoen met wat hulp van Diana
de Ronde het beleid steeds meer vorm aan het geven is.
Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit Christa Donsen, Antoin Toller en Bart Vrauwdeunt.

Bestuur
Na de verkiezingen zag het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Kantine zaken
Materialen en opstallen
Jeugd zaken
Algemene zaken

Hans Broersen
Wim Ridderhof
Peter Barendrecht
Peter Oprel (vice voorzitter)
Bas van Gilst
Hans de Groot
Peter Oprel

Slotwoord
Aan het einde van het jaarverslag wil ik, namens het bestuur, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of
haar inzet van het afgelopen jaar. Ik hoop dat we het komende seizoen meer vrijwilligers kunnen
begroeten, zodat alle taken verlicht kunnen worden.
Peter Barendrecht.

