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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 2, 15 september 2014 

 

Verenigingsinformatie 

 

Complex: De Lange Weide 

Adres: Sportlaan 30a 

             3299 XG  Maasdam 

             078 – 6769500 

 

Postadres: Postbus 5421 

                    3299 ZG  Maasdam 

 

Website: www.fcbinnenmaas.nl  

 

                 twitter.com/FCBinnenmaas 

 facebook.com/FCBinnenmaas 

   

E-mail: communicatie@fcbinnenmaas.nl 

 

Bankrekeningnummer : 1232.40.042 (algemeen) 

                                           1175.43.632 (contributie) 

 

Kopij inzenden, bij voorkeur digitaal, tot maandagmorgen 9.00 uur 

via bovenstaand mailadres of in de brievenbus bij Vliet 42 te Maasdam. 

 

 

 

Bestuur Contributies miv 1 juli 2013 

 

Voorzitter Arjon vd Giesen 06 – 51129551 Senioren (heren- en dames) € 171,00 

Secretaris Arjo Kuiper 078 – 6744449 Junioren 16-18 jr 01011994 – 31121995 € 138,00 

Penningmeester Theo Remmers 06 – 53786310 Junioren 14-16 jr 01011996 – 31121997 € 118,00 

   Junioren 12-14 jr 01011998 – 31121999 € 110,00 

   Junioren   6-12 jr 01012000 – 31122005 € 99,00 

Bestuursleden   7 tegen 7 € 119,00 

Algemene zaken    vacature  Bovenstaande contributies zijn inclusief 

Technische zaken interim Gerard Leggedoor 06 – 54621386 kledingbijdrage van €  10,00. 

Wedstrijdzaken Jan Stam 078 – 6761028 Pupillen tot 6 jr geboren na 01012006 € 58,00 

Facilitaire zaken Perry Elenbaas 078 – 6760774 Trainende leden € 109,00 

Communicatie   Rustende leden € 44,00 

en administratie Martijn vd Graaf 06 -  47590137 Zondagtraining € 70,00 

Activiteiten Lies Kutterink 06 – 34193025 Donateurs € 25,00 

Sponsorzaken Willem Maas 06 – 38244426 

 

Commissie Plezier & Respect  Deze bedragen zijn excl. Administratiekosten 

plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl  en inschrijfkosten 

   Afmelden uitsluitend schriftelijk bij de secretaris. 

Kleding   Alle nieuwe leden zijn € 15,00 inschrijvingskosten verschuldigd. 

John den Otter  06 - 21506930 

http://www.fcbinnenmaas.nl/
mailto:communicatie@fcbinnenmaas.nl
mailto:plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl
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Programma komende week 

Hieronder vindt u het programma t/m 21 september 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 16 september 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 52343 GOZ 2 - Binnenmaas 4 20:00 18:45 

 Datum: zaterdag 20 september 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 9842 Binnenmaas 1 - VVOR 1 14:30 R. de Graaf 
 13897 's-Gravendeel 2 - Binnenmaas 2 11:00 09:30 
 68132 Binnenmaas 3 - GOZ 3 14:30 R. Dharampal 
 78145 Binnenmaas 5 - Barendrecht 11 14:30 Cor van Eldik 
 52348 Barendrecht 13 - Binnenmaas 6 15:00 14:00 
 49820 Binnenmaas 7 - NSVV 5 14:30 Gerard van Rhoon 
 52357 Zwervers, IJVV de VE1 - Binnenmaas VE1 14:15 13:15 
 6468 OVV A1 - Binnenmaas A1 14:45 13:00 
 53063 Binnenmaas A2 - Heinenoord A1 12:30 Marco in ‘t Veld 
 52373 Oud-Beijerland B1 - Binnenmaas B1 12:00 10:45 
 52380 NBSVV B1 - Binnenmaas B2 12:00 11:00 
 52387 SHO C2 - Binnenmaas C1 14:30 13:15 
 52394 SSS C2 - Binnenmaas C2 12:00 11:00 
 44166 Binnenmaas D1 - NSVV D1 10:45 Jesper de Ruiter 
 44173 Binnenmaas D2 - NSVV D2 09:00 Milan Goud 
 78438 Binnenmaas D3 - RVVH D4 09:00 Milan de Ruiter 
 98269 FIOS D1 - Binnenmaas D4 10:00 09:00 
 98305 Binnenmaas D5 - Smitshoek D9 10:45 Aaron Nagtegaal 
 83384 Binnenmaas E1 - Spartaan'20 E3 10:45 Timo Schrijver 
 48242 Binnenmaas E2 - Maasstad Tediro E1 09:00 Yanik Gomersbach 
 88603 Binnenmaas E3 - Strijen E2 10:45 Jasper Barendrecht 
 61574 Binnenmaas E4 - Rhoon E4 09:00 Jary Jabaay 
 51948 Strijen E3 - Binnenmaas E5 09:00 08:15 
 51955 Brielle E6 - Binnenmaas E6 10:30 09:30 
 42261 Binnenmaas E7 - 's-Gravendeel E3 09:00 Mike de Graaf 
 51969 's-Gravendeel E4G - Binnenmaas E8 08:30 07:30 
 51976 Smitshoek F2 - Binnenmaas F1 08:30 07:30 
 51983 Charlois, sv F4 - Binnenmaas F2 08:30 07:30 
 69043 Binnenmaas F3 - Pernis F2 10:45 Jeffrey Kruithof 
 52881 Binnenmaas F4 - Zinkw. Boys F2 09:00 Raymond Buitendijk 
 103252 Binnenmaas F5 - DRL F5 09:00 Lars Remmers 
 49507 Binnenmaas MC1 - Zwervers, IJVV de MC1 10:45 Arjon Verzijl 
 70086 Binnenmaas MD1 - Capelle MD1 09:00 Emiel Dekkers 
 81233 Binnenmaas MD2 - Smitshoek MD1 10:45 Rick Kooijman 
 52003 SHO ME1 - Binnenmaas ME1 08:30 07:45 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 22 september 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: maandag 22 september 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 KNVB KNVB - opleiding SOII 19:00 - 

 Datum: zaterdag 27 september 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 6380 GSC/ODS 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 
 6479 Binnenmaas 2 - Bolnes 2 12:00 - 
 22701 Binnenmaas 3 - DRL 2 14:30 - 
 22635 Binnenmaas 4 - Smitshoek 4 14:30 - 
 20660 Binnenmaas 5 - Barendrecht 12 14:30 - 
 20693 Binnenmaas 6 - Barendrecht 15 12:30 Jan de Jong 
 6435 Spijkenisse 9 - Binnenmaas 7 15:00 14:00 
 6446 Oud-Beijerland 4 - Binnenmaas 8 14:30 13:45 
 6457 NSVV VE2 - Binnenmaas VE1 12:30 11:30 
 6346 Binnenmaas A1 - Poortugaal A1 14:30 - 
 52366 NSVV A2 - Binnenmaas A2 15:00 14:00 
 45113 Binnenmaas B1 - Heinenoord B1 12:30 - 
 61911 Binnenmaas B2 - Rijnm/Hgvl.Sp. B2 10:45 Raymond Reijerkerk 
 88555 Binnenmaas C1 - Strijen C1 10:45 - 
 44153 Binnenmaas C2 - NSVV C3 09:00 Jesper de Ruiter 
 52401 's-Gravendeel D1 - Binnenmaas D1 10:00 08:45 
 51899 Zwervers, IJVV de D2 - Binnenmaas D2 08:30 07:30 
 51906 Excelsior R. D3 - Binnenmaas D3 10:15 09:15 
 98270 Binnenmaas D4 - 's-Gravendeel D2 10:45 Chris Flokstra 
 98306 VVOR D6 - Binnenmaas D5 08:30 07:30 
 51920 Poortugaal E1 - Binnenmaas E1 08:30 07:30 
 51927 LMO E1 - Binnenmaas E2 09:00 08:00 
 51934 Heinenoord E1 - Binnenmaas E3 08:30 07:45 
 51941 GOZ E1 - Binnenmaas E4 09:00 08:15 
 75452 Binnenmaas E5 - Oud-Beijerland E3 09:00 Bob Gomersbach 
 63803 Binnenmaas E6 - SCO '63 E2 09:00 Bryan Kruithof 
 51962 Barendrecht E16 - Binnenmaas E7 08:30 07:30 
 68190 Binnenmaas E8 - GOZ E3 09:00 Delano Wolff 
 81616 Binnenmaas F1 - DRL F1 10:45 Janniek van der Laan 
 80820 Binnenmaas F2 - LMO F2 09:00 Mike Jongkoen 
 51990 RVVH F5 - Binnenmaas F3 11:30 10:30 
 51997 SSS F2 - Binnenmaas F4 08:45 08:00 
 6368 RVC '33 MC1 - Binnenmaas MC1 11:00 09:45 
 6315 SSS MD1 - Binnenmaas MD1 09:00 08:15 
 97328 Binnenmaas MD2 - Zwaluwen MD1 10:45 Emiel Dekkers 
 12216 Jonge Spartaan ME1 - Binnenmaas ME1 09:00 07:45 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 28 september 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38777 LMO VE1 - Binnenmaas VE1 10:30 09:30 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen van 6 september 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - EBOH 
 

  3 - 0 

Binnenmaas - ZBC '97 
 

1 - 4 

's-Gravendeel - VVOR 
  

1 - 1 

NSVV - De Alblas 
 

2 - 1 

SSS - DHV 
  

2 - 1 

Seolto - Groote Lindt 
 

1 - 4 

Zwervers IJVV - GSC/ODS 
 

3 - 0 

        
Uitslagen van 13 september 

Wedstrijd Uitslag 

DHV - 
Feyenoord 
AV 

  1 - 2 

De Alblas - SSS 
  

3 - 1 

EBOH - Zwervers IJVV 2 - 0 

GSC/ODS - NSVV 
  

0 - 3 

Groote Lindt - Binnenmaas 1 - 0 

VVOR - Seolto 
  

9 - 0 

ZBC '97 - 's-Gravendeel 3 - 2 

        
Programma voor 20 september 2014 

   
Wedstrijd 

   
Binnenmaas - VVOR 

 
  

   
's-Gravendeel - Feyenoord AV 

   
Groote Lindt - GSC/ODS 

    
NSVV - DHV 

     
SSS - EBOH 

     
Seolto - ZBC '97 

    
Zwervers IJVV - De Alblas 

    

        
Programma voor 27 september 2014 

   
Wedstrijd 

   
Feyenoord AV - SSS 

 
  

   
DHV - Zwervers IJVV 

   
De Alblas - Seolto 

     
EBOH - 's-Gravendeel 

   
GSC/ODS - Binnenmaas 

   
VVOR - Groote Lindt 

    
ZBC '97 - NSVV 

     

        
Stand per 13 september 2014 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

ZBC '97 2 2 0 0 6 7 3 

Feyenoord AV 2 2 0 0 6 5 1 

Groote Lindt 2 2 0 0 6 5 1 

NSVV 2 2 0 0 6 5 1 

VVOR 2 1 1 0 4 10 1 

De Alblas 2 1 0 1 3 4 3 

Zwervers IJVV 2 1 0 1 3 3 2 

SSS 2 1 0 1 3 3 4 

EBOH 2 1 0 1 3 2 3 

's-Gravendeel 2 0 1 1 1 3 4 

DHV 2 0 0 2 0 2 4 

Binnenmaas 2 0 0 2 0 1 5 

GSC/ODS 2 0 0 2 0 0 6 

Seolto 2 0 0 2 0 1 13 
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Uitslagen 

 
De wedstrijden van 1 t/m 7 september 2014 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 1 - ZBC'97 1 1 - 4 
 

WCR E1 - Binnenmaas E1 5 - 4 

Smitshoek 3 - Binnenmaas 2 0 - 9 
 

Binnenmaas E2 - Spartaan'20 E6 3 - 6 

Zinkw. Boys 2 - Binnenmaas 3 8 - 4 
 

Binnenmaas E3 - Oud-Beijerland E2 1 - 2 

Binnenmaas 4 - Strijen 4 1 - 4 
 

Gravendeel E2 - Binnenmaas E4 2 - 5 

Binnenmaas 6 - Zinkw. Boys 3 7 - 0 
 

OFB E1 - Binnenmaas E5 1 - 6 

ZBVH 3 - Binnenmaas 7 0 - 3 
 

Binnenmaas E6 - Abbenbroek E1 5 - 4 

RVVH 6 - Binnenmaas 8 3 - 6 
 

Binnenmaas E7 - NSVV E6 6 - 4 

CWO A1 - Binnenmaas A1 6 - 0 
 

Binnenmaas E8 - Smitshoek E12 3 - 3 

Binnenmaas A2 - SHO A4 1 - 2 
 

Rhoon F1 - Binnenmaas F1 7 - 1 

Strijen B1 - Binnenmaas B1 3 - 3 

 

DRL F4 - Binnenmaas F2 6 - 4 

Binnenmaas B2 - Strijen B2 2 - 4 
 

Binnenmaas F3 - Maasstad Tediro F1 bno 

Binnenmaas C1 - DBGC C1 9 - 0 
 

Binnenmaas F4 - Heinenoord F2 4 - 7 

Binnenmaas C2 - Barendrecht C6 2 - 3 
 

Binnenmaas MC1 - SHO MC1 0 - 3 

Slikkerveer D1 - Binnenmaas D1 1 - 4 
 

SHO MD2 - Binnenmaas MD2 6 - 1 

GOZ D1 - Binnenmaas D2 6 - 4 
 

SSS ME1 - Binnenmaas ME1 3 - 1 

Binnenmaas D3 - Smitshoek D6 5 - 3 
 

Binnenmaas VE1 - Rijnstreek VE1 5 - 4 

Melissant D1 - Binnenmaas D4 4 - 3 
 

DBGC VE1 - Binnenmaas VE1 6 - 8 

Binnenmaas D5 - SHO D7 0 - 6 
     

         De wedstrijden van 8 t/m 14 september 2014 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

‘s-Gravendeel 3 - Binnenmaas 5 2 - 6 

 

Binnenmaas E1 - Rhoon E1 5 - 5 

Groote Lindt 1 - Binnenmaas 1 1 - 0 
 

Barendrecht E7 - Binnenmaas E2 5 - 1 

Binnenmaas 2 - VVOR 3 1 - 3 
 

Hekelingen E5 - Binnenmaas E3 4 - 6 

Binnenmaas 3 - Heinenoord 3 2 - 1 
 

Binnenmaas E4 - Smitshoek E6 3 - 5 

Binnenmaas 5 - GOZ 4 7 - 3 
 

Binnenmaas E5 - GOZ E2 7 - 2 

Zwervers, IJVV de 5 - Binnenmaas 6 5 - 4 
 

Hellevoetsluis E4 - Binnenmaas E6 3 - 10 

Binnenmaas 7 - Oud-Beijerland 3 8 - 2 
 

Hekelingen E9 - Binnenmaas E7 1 - 5 

Binnenmaas 8 - Berkel 8 1 - 1 
 

Barendrecht E17 - Binnenmaas E8 2 - 1 

Binnenmaas A1 - Strijen A1 1 - 7 
 

Binnenmaas F1 - SHO F1 2 - 7 

ZBVH A1 - Binnenmaas A2 4 - 0 
 

Binnenmaas F2 - Strijen F2 4 - 2 

Binnenmaas B1 - NSVV B1 1 - 5 
 

Kocatepe F3 - Binnenmaas F3 0 - 7 

NSVV B2 - Binnenmaas B2 2 - 2 
 

Rhoon F7 - Binnenmaas F4 1 - 6 

NSVV C1 - Binnenmaas C1 4 - 3 

 

Gr.WII VAC MC1 - Binnenmaas MC1 2 - 2 

ZBVH C1 - Binnenmaas C2 5 - 3 
 

SHO MD1 - Binnenmaas MD1 7 - 0 

Binnenmaas D1 - Zwervers, IJVV de D1 1 - 4 
 

Binnenmaas MD2 - SSS MD1 0 - 9 

Binnenmaas D2 - Besiktas D1 4 - 1 
 

Binnenmaas ME1 - GOZ ME1 0 - 11 

NOCKralingen D2 - Binnenmaas D3 1 - 5 
 

Woubrugge VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 8 

Binnenmaas D4 - Den Bommel D1 1 - 5 
 

Binnenmaas VE1 - Swift Boys VE1 1 - 4 

Barendrecht D11 - Binnenmaas D5 9 - 0 
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Spoed: vrijwilliger gezocht voor bezetting entreehoekje 
  
FC Binnenmaas is nog steeds, en met spoed, op zoek naar een vrijwilliger, die op de zaterdagmiddagen, dat het 

eerste elftal thuisspeelt, de entreegelden incasseert. De laatste thuiswedstrijden van het vorige seizoen zijn 

deze werkzaamheden tijdelijk uitgevoerd door Jan Zwartbol, maar die heeft daar geen tijd meer voor, omdat hij 

op zaterdagmiddagen de uitslagen van het voetbal in de regio verzamelt. 

Dit is wat van de vrijwilliger wordt verwacht: 

- vanaf 13.45 uur bezetting van het entreehokje; 

- incasseren entreegelden; 

- uitdelen programmaboekje 

Al met ruim een uur werk per twee weken. Daar zal toch iemand voor te vinden moeten zijn. 

Vrijwilligers, die  dit op zich willen nemen, kunnen zich aanmelden bij bestuurslid Lies Kutterink, tel. 06-

34193025, email activiteiten@fcbinnenmaas.nl. 

 
 
Betaal tijdig je contributie! 
Voorkom aanmaningskosten! 
 
5 september 2014 

 
Ruim 2 weken voordat de uiterste betaaldatum van de contributie is verstrekken is ongeveer 40% van de totale 
contributie ontvangen.  
 
Dit betekent dat meer dan de helft van de leden de contributie nog niet heeft betaald. Deze leden zijn 
natuurlijk nog niet te laat met betalen, aangezien de uiterste betaaldatum 22 september 2014 is. 
 
Waarom dan toch dit bericht? 
Puur ter herinnering en ter voorkoming, dat er bij niet volledige tijdige betaling € 5 extra betaald moet worden. 
Deze € 5 betreft zogenaamde aanmaningskosten. Dit stond overigens in de contributiefactuur al vermeld. 
 
Let op! 
Op 22 september 2014 dient de volledige contributie betaald te zijn.  
Een uitzondering hierop zijn de door mij goedgekeurde afspraken met betrekking tot deelbetalingen.  
Een lid kan dus niet zelf eenzijdig bepalen, dat de contributie in termijnen wordt betaald. 
In dat geval zal, indien de volledige contributie op 22 september 2014 niet is betaald een aanmaning worden 
verzonden, waarbij ook € 5 extra in rekening wordt gebracht.  
 
Dus betaal tijdig de volledige contributie en voorkom extra kosten!  
 
Theo Remmers 
Penningmeester FC Binnenmaas 
 

  

mailto:activiteiten@fcbinnenmaas.nl
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Wedstrijdverslagen 
 

6 september 

FC Binnenmaas kansloos tegen ZBC’97: 1-4 

Na een redelijke goede voorbereiding mocht FC Binnenmaas 1 onder leiding van  trainer Leo Dekker eindelijk de eerste 

competitiewedstrijd spelen. 

De eerste helft begon Binnenmaas  erg onrustig, dit zorgde voor onnodig veel  balverlies. 

Toch kregen ze in de 7e minuut de eerste kans, dit doordat Bas de Kruijff via de rechterkant naar binnen kwam en net 

naast het doel schoot. 

In de 15e minuut wat het nogmaals Bas de Kruijff aan de rechterkant, deze keer gaf hij een goede steekbal op Sjoerd van 

der Pers, maar zijn schot werd geblokt door de verdediger van ZBC’97. 

In de 28e minuut was het Sjoerd van der Pers die aan de linkerkant een steekbal aan Bas de Kruijff gaf, het schot van Bas 

ging wel op doel maar deze wist de doelman van ZBC’97 te stoppen. 

In de 36 minuut wat het ZBC’97 die een aanval op wist te zetten, maar ze kwamen niet verder dan een schot in de handen 

van doelman Erwin Fortuin. 

Een minuut later moest Erwin Fortuin echt aan de bak, de spits van ZBC’97 kon alleen af op Erwin, maar de doelman van 

Binnenmaas was de grote winnaar in dit duel. 

Bas de Kruijff mocht in de rust achter blijven zodat Desi Sanderse voor hem in kon vallen. 

Een 2e helft die totaal anders was dan de eerste helft, FC Binnenmaas kwam totaal niet aan voetballen toe, waardoor de 

kansen van ZBC’97 steeds groter werden en het eigenlijk wachten was op de 0-1. 

Helaas kwam deze 0-1 er dan ook en al snel daarop volgde ook de 0-2 en uiteindelijk wist ZBC’97 uit te lopen naar 0-4. 

Kevin Wey wist uiteindelijk de einstand 1-4 te maken, maar veel meer dan dat was het ook helaas niet. Conclusie er is nog 

veel te doen en het was geen beste wedstrijd. 

Maar er is nog niks aan de hand, FC Binnenmaas weet dat het een goede ploeg heeft en dat FC Binnenmaas de komende 

week gaat werken aan een goed resultaat in de uitwedstrijd bij Groote Lindt in Zwijndrecht. 

 

Opstelling FC Binnenmaas:  Erwin Fortuin, Jordy Baars, Mike Post, Lennert Kleijwegt, David Engels, Leon v/d stel, Remco 

v/d Stel, Johnny Mayers, Kevin Kuijer, Sjoerd v.d Pers, Bas de Kruijff. 

Wissels: Charlie de Graaf, Desi Sanderse, Kevin Wey, Kevin Ipskamp. 

Wissels: 

45e minuut : Desi Sanderse in , Bas de Kruijff uit. 

69e minuut : Kevin Wey in, Remco v/d Stel uit. 

72e minuut : Charlie de Graaf in, Lennert Kleijwegt uit. 
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13 september 
FC Binnenmaas verliest nipt. 
 
De ploeg reisde voor de tweede competitiewedstrijd af naar Zwijndrecht om de degens te kruisen met Grootte Lindt. De 
fysiek sterke ploeg begon beter aan de wedstrijd als Binnenmaas en de verdedigers hadden de handen vol aan handige 
aanvallers. 
Bij een verre uitworp stond de verdediging niet goed en de doorgekopte bal kwam terecht bij Johnnie Mayers .Die 
probeerde de bal weg te werken maar raakte wel of niet de hand van de rechterspits en voor hem was het een koud 
kunstje om de bal achter Erwin Fortuin te knallen 1-0. Daarna was er nog meer pech voor de ploeg van Leo 
Dekker.Lennert Kleyweg ging fors door zijn enkel en moest er geblesseerd vanaf. Charlie de Graaf was zijn vervanger. 
Hierdoor ging Leon v/d Stel laatste man spelen en Richard v/d Wilt schoof door naar het middenveld. Hierna bleef “de 
Lindt” wel beter maar kon toch niet echt doordrukken. Uit een scherpe counter kreeg Sjoerd v/d Pers nog een kans om 
door te breken maar kwam helaas op zijn verkeerde been uit om te schieten. Hierdoor kapte hij de bal waar rechtdoor 
gaan een betere optie was geweest waardoor de kans was verkeken. Na rust probeerde Binnenmaas met de wissel Milton 
Keeldar voor de “zoekende” spits Kevin Kuier de wedstrijd te doen kantelen en dit lukte aardig. Er werd eerder diepte 
gezocht en Milton en Sjoerd kwamen een paar keer goed door maar de laaste pass was steeds net onzuiver.Binnenmaas 
voerde de druk zeker op maar grote kansen bleven echter uit. Grootte Lindt bleef zeker gevaarlijk met de geboden ruimte 
maar zocht het doel steeds te hoog of Erwin Fortuin lag steeds in de weg. 
Op het laatste kreeg Binnenmaas nog een vrije trap net buiten de zestien na een handsbal van de keeper bij zijn uittrap. 
Maar de bal werd door de ingevallen Desi Sanderse hard in de muur geschoten en hierdoor bleef het helaas 1-0 waar 
Binnenmaas misschien toch wel een puntje verdiende met de geleverde strijd.Volgende week komt het Rotterdamse 
VVOR op bezoek wat vandaag met 9-0 over Seolto heen denderde.Hopelijk hebben zij hun kruid verschoten…. 
 
 

                Pupil van de week is: Sem Molenaar       

o De pupil van de week is Sem Molenaar speler uit de E2                                  

o Sem is 9 jaar oud en komt uit Puttershoek 

o Op welke positie speel  je: Verdediger 

o Zijn favoriete club in de eredivisie is: Ajax 

o Zijn beste voetbaltrucje is: Passeer beweging 

o De beste speler van FC. Binnenmaas is: Bas de Kruiff 

o De beste speler uit het profvoetbal is: Tiago Silva 

o Sem heeft zijn voetbaltalent van zijn oom 

o De trainer die hij wel eens graag zou willen ontmoeten is: Ronald de Boer 

 
Ik had mij in de eerste week van de schoolvakantie opgegeven om pupil van de week te zijn nadat ik dat op mijn Ipad had 
gezien. Het leek mij heel leuk om een keer het 1e eftal mee te maken. 

 
Afgelopen zaterdag was het zover en mocht ik mij om 13.00 
melden bij Carol voor uitleg wat de dag allemaal inhoud. Eerst 
heb ik de spelers allemaal een hand gegeven om mij voor te 
stellen en toen mocht ik mee naar de voorbespreking. Daarna 
gingen wij naar de kleedkamer om ons om te kleden. In de de 
kleedkamer werd muziek gedraaid en toen gingen we het veld 
op. 
 
Ik mocht de aftrap nemen en een doelpunt scoren bij de keeper 
van de tegenstander. 
Tijdens de wedstrijd zat ik in de dugout bij de spelers. Helaas 
hebben ze verloren. 
 

Na de wedstrijd kreeg ik een bal met alle handtekeningen van de spelers en nog veel meer...  
Het was leuk om deze dag mee te maken. 
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30 augustus 
Binnenmaas 7 - Pernis 6                                              Eindelijk weer 

  

Het is 1 september en Ploon's toetsenbord is half vastgeroest. Het laatste verslag dateerde al weer van medio april, bijna 

een half jaar geleden. Na een veel te lange zomerstop was iedereen gebrand om te vlammen. Reeds 2 weken van te voren 

hadden alle 16 fitte spelers zich aangemeld op onze 'teamers app' en ook de 'groepsapp' piepte constant. We waren er 

klaar voor. Een lastig debuut dus voor onze nieuwe leider The Godfather (voorheen bekend als Jaap, Japio en El Cajero) 

om 3 'evenwichtige blokken van 30 minuten' te maken van die 16 fanatiekelingen. De aanloop naar de wedstrijd was 

nogal heftig, want zoals iedereen op de vereniging wel weet is Bram Korpel volledig onverwacht en veel te vroeg 

overleden. Bram was min of meer onze vaste scheidsrechter en een bijzonder aimabel mens. De klap kwam ook bij ons 

erg hard aan. Toen Elvis Manu donderdagvond - diep in blessuretijd - de winnende goal scoorde en 'HET stadion' 

ontplofte gingen mijn eerste gedachten ook uit naar Bram. Bram, ik hoop dat je op een wolkje mee hebt kunnen kijken en 

juichen. Zaterdag was dus eindelijk weer matchday en gelijk een goede test voor onze nieuwe leider. Zijn 'lagere 

schoolkwaliteiten' werden direct op de proef gesteld en Jaap bleek 17 koppies te tellen i.p.v. 16?!?  Zou onze nieuwe 

leider niet kunnen tellen dan? Nee hoor, integendeel. Zonder onze leider in kennis te stellen werd door 1 of meer 

'mensen binnen de vereniging' een nieuwe speler doorgestuurd naar ons. Daar gaat je planning en je voorbereiding. Maar 

wat eigenlijk nog erger is: vanwege de consternatie en de onvrede die er dan ontstaat krijgt de betreffende speler niet de 

hartelijke ontvangst die je normaal wel krijgt en ook verdient (sorry). Meer schrijf ik er niet over. We hebben slechts 16 

tenues, maar omdat 1 van onze spelers moest fluiten was dat geen probleem. In de stromende regen hielden we een 

perfecte en respectvolle minuut stilte ter nagedachtenis aan en ter ere van Bram. Het was maar goed dat het regende, 

dan hoefde niemand zich (onterecht) beschaamd te voelen voor het wegpinken van een traan. Pernis begon iets sterker 

en het was in het begin even zoeken, met al die nieuwe gezichten. Na een minuutje of 10 begon het beter te lopen en 

bleken wij over net iets meer kwaliteit te beschikken dan onze tegenstander. Onze aanvallen waren net wat dreigender 

en de keuzes vaak net iets beter. Na een klein half uur kregen we een vrije trap op de rechterhoek van de 16. Een ideale 

positie voor Linke Linker. Zijn harde vrije trap kon met veel moeite door hun keeper gekeerd worden. De rebound was 

voor de attent ingelopen Davey 1-0. Vrijwel direct daarna vond er een 5-voudige wissel plaats. Het ging daarna nog beter 

lopen. Binnen 3 minuten werd na een flitsende aanval Richard bereikt. Hij hield de bal goed bij zich en speelde Jesper aan, 

die beheerst de 2-0 aantekende. Niet veel later kreeg Leon de bal halverwege onze helft, hij stoomde op naar de 

achterlijn, gaf voor en Richard kon de bal met 'de kroonjuwelen' over de lijn werken. De sfeer was natuurlijk erg goed in 

de rust, 3-0, wat een weelde :-) Aan het begin van de 2e helft gingen we verder waar we gebleven waren, redelijk 

voetballen en domineren. Na wederom een voorzet van rechts slaagde 1 van de verdedigers van Pernis er in zijn eigen 

keeper te verschalken en stond het 4-0. Daarna was het over. Opnieuw een 5-voudige wissel, waarbij er spelers werden 

uitgeprobeerd op posities waar ze normaal gesproken niet spelen. Met deze stand in een oefenwedstrijd was natuurlijk 

de ideale gelegenheid om te experimenteren. Het kwam ons spel niet ten goed. Halverwege de 2e helft viel de verdiende 

4-1 en nadien behoedde Joff ons voor erger. In de laatste 10 minuten stond het beter en hadden we de score nog verder 

op kunnen/moeten voeren, maar bij 4-1 bleef het. Onze dank gaat uit naar de BIL boys, nee.. geen ranzigheid, BIL staat 

voor de Brothers In Law Raymond en JC die beiden 45 minuten foutloos floten, aan Danny Kuipers die 90 minuten vlagde 

en aan onze tegenstander die respectvol, sympathiek, positief en vooral sportief was! Ik denk dat we niet voor het laatst 

tegen deze jongens geoefend hebben. Zelf gaven ze aan graag nog een keer tegen ons te spelen. Komende zaterdag gaan 

we 'voor het echie' naar ZBVH 3, de 1e bekerwedstrijd.  

Ploon K. spelersmakelaar. 
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6 september 
ZBVH 3 - Binnenmaas 7                                             kort en bondig 

  

De 1e bekerwedstrijd stond op het programma en de Selecao reisde na de ruime overwinning van vorige week vol 

vertrouwen af voor de 1e bekerwedstrijd tegen mede 7e klasser ZBVH 3. De loting was erg fraai, aangezien er alleen maar 

streekderby's op het programma staan, Oud-Beijerland 3 en NSVV 5 zijn  de overige tegenstanders. Waar wij wederom 

ruim voldoende spelers hadden, kwam de 11e tegenstander pas tijdens het 1e fluitsignaal op het veld, reservespelers 

waren niet beschikbaar, gelukkig wel een grensrechter. Waar we afgelopen seizoen meestal 4-4-2, 3-5-2 of soms zelfs 5-3-

2 speelden zijn we dit seizoen overgestapt naar de ouderwetse Hollandse school met 4-3-3. Net als vorige week 

begonnen we niet denderend en was het weer even zoeken. Toen het eenmaal stond was wel duidelijk dat we toch wel 

wat sterker waren dan onze behoorlijk sterke tegenstander. Na wat kansjes over en weer miste Leon een uitgelezen kans 

op de 0-1, hij schoot echter te gehaast over. 3 minuten later brak Dave door op links, de keeper keerde bekwaam,  de 

rebound kwam bij Leon voor zijn voeten, die nu wel de rust bewaarde en de 0-1 aantekende. 5 minuten later stuurde 

Roger Raymond diep. Ray raakte de bal volledig verkeerd, moet vanwege het uiten van zijn onvrede een euro 

'straf'  betalen (vanwege het misbruiken van de naam van de Almachtige), maar zo slecht pakte het niet uit! De bal 

dwarrelde op de lat, de verdediger van ZBVH stond te slapen, terwijl Dave precies zag wat er ging gebeuren en de 0-2 

binnenkopte. Na een half uur brak Dave door op links, hij wilde de bal op Richard terugleggen die prima vrijgelopen was. 

Zo ver kwam het niet, want in een ultieme poging om dat te voorkomen werkte een verdediger van ZBVH de bal achter 

zijn eigen keeper. De koppies gingen omlaag bij ZBVH en hun vertrouwen en ambitie verdwenen als sneeuw voor de zon. 

Hun beste speler riep op gewoon lekker te blijven voetballen en gaf ook het goede voorbeeld. Het was des te wranger dat 

deze ontzettend sympathieke en goede voetballer - na een botsing met Joff die zijn doel uitkwam om een tegengoal te 

voorkomen - zwaar geblesseerd raakte en met een ambulance afgevoerd moest worden. De wederom uitstekend 

leidende scheidsrechter had in de 36 minuten die de wedstrijd duurde slechts 1x gefloten voor een overtreding. De zin 

om te voetballen was van hun kant volledig verdwenen (zeker met 10 man), ook bij de meesten van ons was het plezier 

weg en besloot de scheidsrechter dat 0-3 ook de eindstand zou zijn. Een triest einde van een tot dan toe plezierige 

wedstrijd. Wij wensen de betreffende speler een voorspoedig herstel en heel veel sterkte toe. We werden vanwege het 

abrupte en trieste einde van deze zeer sportieve wedstrijd uitgenodigd door ZBVH om met zijn allen iets te drinken. Grote 

klasse ZBVH!!! 

  

Ploon K. spelersmakelaar. 
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13 september 

Binnenmaas 7 - Oud-Beijerland 3                                         de 2e bekerwedstrijd 

  

Na 2 ruime overwinning in evenzoveel wedstrijden was het zelfvertrouwen uiteraard erg groot. Er waren vandaag 4 

afwezigen: Mike, JC, Youri en Rik, 4 (s)lopers, van wie het gemis vorig seizoen niet op te vangen zou zijn geweest zonder 

hulp van buitenaf. Maar dit seizoen is alles anders, we zijn er zowel kwalitatief als kwantitatief op vooruit gegaan. Onze 

Grote Leider Japio (aka The Godfather) had ondanks deze absenties nog steeds 14 eigen spelers ter beschikking en kon 

zonder problemen een prima opstelling uit zijn maffiahoed toveren. De tegenstander van vandaag was Oud-Beijerland 3, 

de nummer 3 van vorig seizoen in onze competitie, waar we thuis met 4-3 van wonnen en uit met 3-2 van verloren na 2 

zinderende wedstrijden. Zoals ook de voorgaande 2 wedstrijden was het begin bijzonder stroef (en ditmaal ook slap). Jaap 

had de opstelling in de 'shuffle stand gemaakt' en er stond een volledig nieuw centraal duo achterin. Maar na een 

minuutje of 10 had iedereen door waar de medespelers stonden en wat de tegenstander deed. Na een kwartiertje 

scoorde Roger de verlossende 1-0 en was het wachten op meer. In het daarop volgende halfuur was het voetbal 

gewaagd, spannend en een genot om naar te kijken. We verzuimden alleen de trekker over te halen of dachten dat we de 

bal alleen over de lijn mochten lopen. En als we dan eindelijk schoten dat stond de keeper in de weg. Gelukkig scoorde 

Roger vlak voor de rust de 2-0, een ruststand die veel hoger uit had moeten vallen. In de rust kwam Dave in de ploeg en 

vond uw verslaggever het nodig hem te prikkelen met de volgende woorden: 'Dave, jij wordt dit seizoen geen topscorer'. 

10 minuten na de rust bleek dat die motiverende woorden prima werkten. Via 3x Dave stond het 5-0. 20 minuten voor 

tijd scoorde hij ook de 6-0 en dat was voor ons het startsein om aan onze Grote Leider te gaan bewijzen dat we allemaal 

ook op andere posities kunnen spelen; vooral voorin! Daniel waarschuwde nog dat we gewoon geconcentreerd moesten 

blijven voetballen, alleen luisterden we niet. De 6-1 was het logische gevolg. Een minuutje later ging uw verslaggever heel 

simpel Roger aanspelen, maar het werd een 'youtube waardig comedy capers gevalletje', 6-2 dus. Joff behoedde ons nog 

voor de 6-3, waarna we toch maar weer in positie gingen lopen en onze taak uitvoeren, met de 7-2 en 8-2 van Dave als 

gevolg. Lekker gemiddelde 6 goals in 1 helft. Er werd nog onterecht een doelpunt afgekeurd, 2 x voor open doel gemist en 

er was nog een gevalletje van 5 x schieten voor 25 cent, dat geen doelpunt opleverde (wel veel hilariteit). Oud-Beijerland 

was achteraf erg blij dat we ze niet met 13-1 naar huis stuurden, hetgeen eigenlijk wel had gemoeten. Wij waren 

ontevreden over de opgetreden verslapping en desorganisatie, maar ja.... 8-2 blijft natuurlijk wel een prachtige uitslag. De 

3e ruime overwinning op rij. Volgende week wacht NSVV 5, waartegen we 'uit' vorig jaar 2x kansloos verloren (beker en 

competitie) en thuis een zeer ruime overwinning boekten. Met de concentratie en instelling die we vandaag tussen 

minuut 10 en 70 toonden dan gaan we ook deze winnen! De bekerwedstrijden zijn leuk, maar in feite slechts 

oefenwedstrijden voor de competitie. Vanwege onze nieuwe aanwinsten krijgen we ook steeds weer meer en nieuwe 

supporters. Ook Potje die in mei jl afscheid nam kwam de 2e helft kijken. Kom zaterdag 14.30 gerust allemaal kijken bij 

onze volgende streekderby. Ook NSVV heeft een ploeg met prima voetballers, ik verwacht een zeer aantrekkelijke 

wedstrijd. 

  

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar 
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