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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 3, 29 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 6 oktober 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: zaterdag 4 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 706 Binnenmaas 1 - De Alblas 1 14:30 D. Lier 
 13896 RVVH 3 - Binnenmaas 2 11:00 09:30 T.W.G. van den Eshof 
 4516 Binnenmaas 3 - Zwervers, IJVV de 4 14:30 R. Dharampal 
 6401 Barendrecht 9 - Binnenmaas 4 12:00 10:30 
 6412 SHO 6 - Binnenmaas 5 16:15 15:30 
 6423 GOZ 5 - Binnenmaas 6 14:30 13:45 
 6445 NSVV 7 - Binnenmaas 8 15:00 14:00 
 14480 Binnenmaas VE1 - Lombardijen VE2 14:30 Ton van Schijndel 
 6467 Brielle A1 - Binnenmaas A1 14:30 13:00 P.C. Ramdayal 
 52365 's-Gravendeel A3 - Binnenmaas A2 14:30 13:45 
 47418 Binnenmaas B1 - DBGC B1 12:30 Marco in 't Veld 
 52379 Smitshoek B5 - Binnenmaas B2 11:00 10:00 
 52386 Smitshoek C2 - Binnenmaas C1 13:00 11:30 
 52393 SHO C5 - Binnenmaas C2 14:30 13:30 
 82568 Binnenmaas D1 - Jonge Spartaan D1 10:45 Raymond Reijerkerk 
 75423 Binnenmaas D2 - Oud-Beijerland D1 09:00 Sven Goud 
 51905 Slikkerveer D4 - Binnenmaas D3 11:15 10:15 
 98271 SHO D6 - Binnenmaas D4 09:45 09:00 
 98307 Binnenmaas D5 - Rhoon D5 10:45 Milan de Ruiter 
 81573 Binnenmaas E1 - DRL E1 10:45 Janniek van der Laan 
 81594 Binnenmaas E2 - DRL E4 09:00 Jesper Barendrecht 
 81064 Binnenmaas E3 - Smitshoek E5 10:45 David Zom 
 56699 Binnenmaas E4 - Spijkenisse E6 09:00 Raymond Buitendijk 
 51947 SHO E6 - Binnenmaas E5 08:30 07:45 
 51954 Oud-Beijerland E4 - Binnenmaas E6 11:15 10:30 
 61279 Binnenmaas E7 - Rhoon E9 09:00 Bob Gomersbach 
 51968 Heinenoord E2 - Binnenmaas E8 08:30 07:45 
 51982 Barendrecht F6 - Binnenmaas F2 08:30 07:30 
 51989 Charlois, sv F5 - Binnenmaas F3 08:30 07:30 
 68432 Binnenmaas F4 - GOZ F4 09:00 Mike Jongkoen 
 103264 WFB F4 - Binnenmaas F5 10:00 08:30 
 110326 Binnenmaas D6M - Bolnes D2 09:00 Emiel Dekkers 
 1921 Binnenmaas MC1 - Haastrecht MC1 10:45 Emiel Dekkers 
 97329 SHO MD2 - Binnenmaas MD2 08:30 07:45 
 12453 Binnenmaas ME1 - SHO ME1 09:00 Yanik Gomersbach 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 5 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 31083 Binnenmaas VE1 - Kocatepe VE1 10:30 - 

 Datum: maandag 6 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 KNVB KNVB - opleiding SOII 19:00 - 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 8 oktober 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 8 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 53597 Binnenmaas F1 - Kocatepe F1 18:00 nnb 

 Datum: zaterdag 11 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 6379 EBOH 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 S.J.P.M. van Lith 
 26827 Binnenmaas 2 - Strijen 3 12:00 A. van Arkelen 
 6390 GOZ 2 - Binnenmaas 3 11:30 10:15 
 16035 Binnenmaas 4 - Pernis 3 14:30 Marco in 't Veld 
 4814 Binnenmaas 5 - NSVV 4 14:30 R. Dharampal 
 10579 Binnenmaas 6 - BZC/Zuiderpark 5 12:30 Jan de Jong 
 100064 Heinenoord 4 - Binnenmaas 7 14:30 13:45 
 19807 Binnenmaas 8 - OFB 2 12:30 Ton van Schijndel 
 6456 RVVH VE1 - Binnenmaas VE1 14:30 13:30 
 13596 Binnenmaas A1 - Oude Maas A1 14:30 K. Snoeij 
 85770 Binnenmaas A2 - Oud-Beijerland A2 12:30 Cor van Eldik 
 52372 GOZ B1 - Binnenmaas B1 11:30 10:15 
 51127 Binnenmaas B2 - SHO B4 10:45 Cees Goud 
 81510 Binnenmaas C1 - DRL C1 10:45 Raymond Reijerkerk 
 80964 Binnenmaas C2 - Smitshoek C7 09:00 Edwin van Meeningen 
 52400 Feyenoord AV D3 - Binnenmaas D1 09:00 07:45 
 51898 SHO D3 - Binnenmaas D2 10:15 09:30 
 81559 Binnenmaas D3 - DRL D4 09:00 - 
 98272 DBGC D2 - Binnenmaas D4 09:00 08:00 
 98308 Binnenmaas D5 - NSVV D4G 10:45 - 
 51919 NSVV E1 - Binnenmaas E1 10:30 09:30 
 51926 DHZ E1 - Binnenmaas E2 11:00 10:00 
 51933 Barendrecht E8 - Binnenmaas E3 10:00 09:00 
 51940 SHO E4 - Binnenmaas E4 08:30 07:45 
 79395 Binnenmaas E5 - Den Bommel E1 10:45 - 
 81903 Binnenmaas E6 - Botlek E4 09:00 - 
 51961 OFB E2 - Binnenmaas E7 09:00 08:00 
 61286 Binnenmaas E8 - Rhoon E10 09:00 - 
 51975 NSVV F1 - Binnenmaas F1 12:30 11:30 
 52946 Binnenmaas F2 - Bolnes F2 09:00 - 
 68059 Binnenmaas F3 - SSS F1 10:45 - 
 51996 's-Gravendeel F3 - Binnenmaas F4 08:30 07:45 
 103261 Vlotbrug F5 - Binnenmaas F5 09:45 08:45 
 110327 Smitshoek D8 - Binnenmaas D6M 10:00 09:00 
 6367 Forum Sport MC1 - Binnenmaas MC1 09:00 07:45 
 97330 Binnenmaas MD2 - Vlotbrug MD1 10:45 - 
 12215 Spijkenisse ME1 - Binnenmaas ME1 13:00 12:00 
 minicomp SSS MP1 - Binnenmaas MP1 11:00 
 minicomp NSVV MP2 - Binnenmaas MP2 12:00 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 12 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38776 Abbenbroek VE1 - Binnenmaas VE1 09:30 08:30 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen van 20 september 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - VVOR 
 

  1 - 1 

's-Gravendeel - Feyenoord AV 0 - 7 

Groote Lindt - GSC/ODS 
 

4 - 0 

NSVV - DHV 
  

4 - 2 

SSS - EBOH 
  

2 - 0 

Seolto - ZBC '97 
 

1 - 1 

Zwervers IJVV - De Alblas 
 

3 - 0 

        
Uitslagen van 27 september 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - SSS 
 

  6 - 2 

DHV - Zwervers IJVV 1 - 2 

De Alblas - Seolto 
  

3 - 1 

EBOH - 's-Gravendeel 1 - 5 

GSC/ODS - Binnenmaas 0 - 5 

VVOR - Groote Lindt 
 

2 - 3 

ZBC '97 - NSVV 
  

1 - 3 

        
Programma voor 4 oktober 2014 

   
Wedstrijd 

   
Binnenmaas - De Alblas   

   
's-Gravendeel - GSC/ODS 

    
Groote Lindt - ZBC '97 

    
NSVV - SSS 

     
Seolto - DHV 

     
VVOR - EBOH 

     
Zwervers IJVV - Feyenoord AV 

   

        
Programma voor 11 oktober 2014 

   
Wedstrijd 

   
Feyenoord AV - NSVV 

 
  

   
DHV - 's-Gravendeel 

   
De Alblas - Groote Lindt 

    
EBOH - Binnenmaas 

   
GSC/ODS - Seolto 

     
SSS - Zwervers IJVV 

   
ZBC '97 - VVOR 

     

        
Stand per 27 september 2014 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 4 4 0 0 12 18 3 

Groote Lindt 4 4 0 0 12 12 3 

NSVV 4 4 0 0 12 12 4 

Zwervers IJVV 4 3 0 1 9 8 3 

ZBC '97 4 2 1 1 7 9 7 

De Alblas 4 2 0 2 6 7 7 

SSS 4 2 0 2 6 7 10 

VVOR 4 1 2 1 5 13 5 

Binnenmaas 4 1 1 2 4 7 6 

's-Gravendeel 4 1 1 2 4 8 12 

EBOH 4 1 0 3 3 3 10 

Seolto 4 0 1 3 1 3 17 

DHV 4 0 0 4 0 5 10 

GSC/ODS 4 0 0 4 0 0 15 
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Uitslagen 

 
De wedstrijden van 15 t/m 21 september 2014 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

GOZ 2 - Binnenmaas 4 3 - 1 
 

Binnenmaas E1 - Spartaan'20 E3 5 - 4 

Binnenmaas 1 - VVOR 1 1 - 1 
 

Binnenmaas E2 - Maasstad Tediro E1 3 - 2 

s-Gravendeel 2 - Binnenmaas 2 3 - 3 
 

Binnenmaas E3 - Strijen E2 3 - 1 

Binnenmaas 3 - GOZ 3 3 - 5 
 

Binnenmaas E4 - Rhoon E4 3 - 3 

Binnenmaas 5 - Barendrecht 11 10 - 3 
 

Strijen E3 - Binnenmaas E5 1 - 11 

Barendrecht 13 - Binnenmaas 6 7 - 2 
 

Brielle E6 - Binnenmaas E6 1 - 7 

Binnenmaas 7 - NSVV 5 4 - 2 
 

Binnenmaas E7 - 's-Gravendeel E3 5 - 1 

OVV A1 - Binnenmaas A1 2 - 1 
 

s-Gravendeel E4G - Binnenmaas E8 5 - 1 

Binnenmaas A2 - Heinenoord A1 3 - 1 

 

Smitshoek F2 - Binnenmaas F1 9 - 2 

Oud-Beijerland B1 - Binnenmaas B1 1 - 1 
 

Charlois, sv F4 - Binnenmaas F2 0 - 9 

NBSVV B1 - Binnenmaas B2 12 - 0 
 

Binnenmaas F3 - Pernis F2 5 - 1 

SHO C2 - Binnenmaas C1 2 - 1 
 

Binnenmaas F4 - Zinkw. Boys F2 2 - 2 

SSS C2 - Binnenmaas C2 0 - 7 
 

Binnenmaas MC1 - Zwervers, IJVV MC1 0 - 4 

Binnenmaas D1 - NSVV D1 0 - 5 
 

Binnenmaas MD1 - Capelle MD1 10 - 0 

Binnenmaas D2 - NSVV D2 2 - 4 
 

Binnenmaas MD2 - Smitshoek MD1 0 - 21 

Binnenmaas D3 - RVVH D4 7 - 3 
 

SHO ME1 - Binnenmaas ME1 8 - 2 

FIOS D1 - Binnenmaas D4 5 - 1 
 

Zwervers, IJVV VE1 - Binnenmaas VE1 0 - 10 

Binnenmaas D5 - Smitshoek D9 0 - 6 
     

         De wedstrijden van 22 t/m 28 september 2014 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas F5 - DRL F5 0 - 10 
 

Poortugaal E1 - Binnenmaas E1 9 - 1 

GSC/ODS 1 - Binnenmaas 1 0 - 5 
 

Slikkerveer E3 - Binnenmaas E2 1 - 7 

Binnenmaas 2 - Bolnes 2 3 - 3 
 

Heinenoord E1 - Binnenmaas E3 6 - 4 

Binnenmaas 3 - DRL 2 2 - 3 
 

GOZ E1 - Binnenmaas E4 3 - 4 

Binnenmaas 4 - Smitshoek 4 3 - 3 
 

Binnenmaas E5 - Oud-Beijerland E3 8 - 3 

Binnenmaas 5 - Barendrecht 12 7 - 6 
 

Binnenmaas E6 - SCO '63 E2 5 - 1 

Binnenmaas 6 - Barendrecht 15 3 - 6 
 

Barendrecht E16 - Binnenmaas E7 0 - 6 

Spijkenisse 9 - Binnenmaas 7 6 - 4 
 

Binnenmaas E8 - GOZ E3 1 - 4 

Oud-Beijerland 4 - Binnenmaas 8 2 - 9 
 

Binnenmaas F1 - DRL F1 2 - 15 

Binnenmaas A1 - Poortugaal A1 3 - 1 
 

Binnenmaas F2 - LMO F2 13 - 0 

NSVV A2 - Binnenmaas A2 0 - 4 
 

RVVH F5 - Binnenmaas F3 0 - 14 

Binnenmaas B1 - Heinenoord B1 2 - 1 

 

SSS F2 - Binnenmaas F4 8 - 2 

Binnenmaas B2 - Rijnm/Hgvl.Sp. B2 2 - 4 
 

Binnenmaas F5 - Pernis F3 6 - 0 

Binnenmaas C1 - Strijen C1 4 - 0 
 

RVC '33 MC1 - Binnenmaas MC1 1 - 0 

Binnenmaas C2 - NSVV C3 4 - 10 
 

SSS MD1 - Binnenmaas MD1 1 - 8 

Gravendeel D1 - Binnenmaas D1 1 - 2 
 

Binnenmaas MD2 - Zwaluwen MD1 0 - 15 

Zwervers, IJVV de D2 - Binnenmaas D2 4 - 3 
 

Jonge Spartaan ME1 - Binnenmaas ME1 8 - 0 

Excelsior R. D3 - Binnenmaas D3 2 - 9 
 

NSVV VE2 - Binnenmaas VE1 2 - 2 

Binnenmaas D4 - Gravendeel D2 2 - 1 
 

LMO VE1 - Binnenmaas VE1 3 - 5 

VVOR D6 - Binnenmaas D5 5 - 2 
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Info over afgelastingen bij slechte weersomstandigheden 
Wat moet ik wel en niet doen? 

 Alle informatie over afgelastingen en eventueel schaduwprogramma wordt bekend gemaakt via de website 

van onze vereniging: http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/ 

 Ook kan je NOS Teletekst pagina 603 bekijken vanaf vrijdagmiddag. 

 Ga in geen geval allemaal bellen naar het clubgebouw. Bedenk wat er gebeurt indien ruim 650 spelende 

leden dit nummer bellen over afgelastingen! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fietsverlichting 
 

De donkere dagen komen er weer aan. Zorg dat de 
verlichting van je fiets in orde is.  
 
Wij controleren hierop als je naar de training komt.  
Als je verlichting  níet goed is, mag je niet trainen. 
 
Ome Ben.  

http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/
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Wedstrijdverslagen 

20 september  2014 

FC BINNENMAAS HAALT EERSTE PUNT TEGEN V.V.O.R. 

Vandaag moesten de mannen van Leo Dekkers het opnemen tegen V.V.O.R, de ploeg die afgelopen week met 9-0 wist te 

winnen van Seolto.  

Doordat Binnenmaas gelijk goed stond en scherp was kreeg kon Richard v/d Wilt als eerste een kans om op het doel van 

V.V.O.R. schieten, maar de doelman wist deze net over te tikken tot een hoekschop. In de 8e minuut kon Desi Sanderse de 

bal goed vast houden en met een goede steekbal meegeven op Charlie v/d Graaf die helaas niet verder kwam dan een 

schot in de handen van de doelman van V.V.O.R. In de 11e minuut was het V.V.O.R die een goede kans had, dit door een 

goed schot van net buiten het 16 meter gebied, maar de redding van Erwin Fortuin was zeker zo goed. Kort daarna 

speelde de keeper van FC Binnenmaas een belangrijke rol in een aanval. Na een goede uittrap kon Sjoerd v/d Pers alleen 

af op de verdediging, deze kon Sjoerd v/d Pers wel afstoppen maar wel ten koste van een overtreding. In de 22 minuut 

was het Remco van der Stel die goed doorbrak en de bal aan Desi Sanderse meegaf en zijn schot ging maar net over. In de 

25 minuut was het opnieuw Sjoerd v/d Pers met een goede actie, Sjoerd speelde de bal op Desi Sanderse en Desi wist de 

bal naar de linker kant te brengen waar Bas de Kruijff goed opkwam, maar helaas ging zijn schot voorlangs. In de 28 

minuut was het opnieuw Desi Sanderse die Bas de Kruijff aan de linkerkant wegstuurde, het schot van Bas werd gestopt 

door de doelman van V.V.O.R, maar de vraag was of de bal niet over de achterlijn was geweest, dit werd in ieder geval 

niet geconstateerd door de scheidsrechter en dus geen doelpunt. Uiteindelijk konden de mannen van Leo Dekkers 

tevreden zijn over het spel in de eerste helft en had het zeker een doelpunt verdiend. 

De 2e helft begon Binnenmaas niet sterk en daardoor wist V.V.O.R in de 46e minuut de 0-1 te maken, dit door een hoge 

bal van de linkerkant en deze werd binnen gekopt bij de 2e paal. En toen was het de vraag hoe Binnenmaas dit op ging 

pakken, in eerste instantie waren ze het even kwijt en zoekende.  Toch wist Binnenmaas het na een kwartier weer op te 

pakken en zorgde weer voor druk naar voren. In de 66e minuut werd Bas de Kruijff die een prima wedstrijd heeft gespeeld 

gewisseld en kwam Kevin Kuijer voor hem in het veld. 2 minuten later was het Desi Sanderse die alleen op de doelman af 

kon, maar de doelman van V.V.O.R wist deze aanval te  stoppen en zo bleef de stand op 0-1 in het voordeel van V.V.O.R. 

Kort daarna was het Johnny Maijers die ook op doel kon schieten, dit na een goede actie en steekbal van Kevin Kuijer, 

maar het schot ging net over. 

In de 71e minuut kwam er nog een wissel, Desi Sanderse die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld werd gewisseld 

door Milton Keeldar. Keeldar viel prima in en zorgde gelijk voor 3 aanvallen vanaf de linkerkant. Zijn 3e actie was dan ook 

goed voor de 1-1. Milton Keeldar werd van uit midden weggestuurd aan de linkerkant, haalde de achterlijn en kon een 

voorzet geven die binnen werd gekopt door Remco v/d Stel. Vanaf dat moment geloofde Binnenmaas dat er nog meer 

mogelijk was en V.V.O.R kon alleen nog maar verdedigen. In de laatste 10 minuten is Binnenmaas ook continue in de 

aanval geweest op zoek naar de 2-1. In de blessure tijd waren ze dan ook heel erg dicht bij, in de 90 minuut was het 

opnieuw Milton Keeldar die de achterlijn haalde maar zijn doelpoging ging op de Lat. De laatste aanval was opnieuw voor 

Binnenmaas, deze keer was het Sjoerd v/d Pers die er aan de linkerkant voorbij kwam en de bal bij Kevin Kuijer wist te 

brengen, maar deze was net iets te scherp waardoor Kevin er niet bij kwam. Conclusie de eindstand was een zeer 

terechte 1-1 en Binnenmaas had hier zeker ook de 3 punten verdiend. Vandaag hebben wij een elftal gezien met goed 

voetbal veel inzet en een prima conditie. 

Na deze wedstrijd kunnen ze met veel zelftrouwen toe werken naar de wedstrijd van volgende week tegen GSC/ODS, 

maar eerst wordt er aankomende dinsdag een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld uit tegen Strijen om 20.00 uur. 

 

Opstelling FC Binnenmaas: Erwin Fortuin, Leon v/d Stel, Mike Post, Jordy Baars, Richard v/d Wilt, Johnny Maijers, Sjoerd 

v/d Pers, Bas de Kruijff (Milton Keeldar), Charlie de Graaf, Desi Sanderse (Kevin Kuijer)  en Remco v/d Stel. 
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20 september 2014 

3de Bekerwedstrijd                                        FCB 7- NSVV 5 

Het was eindelijk weer zaterdag. Vandaag zouden wij aantreden tegen NSVV 5. Iedereen keek erg uit naar deze wedstrijd 

aangezien wij voor het eerst sinds jaren weer een ronde verder kunnen bekeren. De corvee ploeg had het ook heel 

professioneel aangepakt door alle shirtjes en broekjes op nummer op te hangen in de kleedkamer. Onze trainer Jaap 

stond er zelfs van versteld dat de meeste nog vroeger dan normaal al omgekleed in de kleedkamer zaten. Na een week 

gepuzzeld te hebben had Jaap de opstelling ook gereed, helaas gooide het viaduct bij de A29 roet in het eten waardoor 

de opstelling vlak voor aanvang weer gewijzigd werd. Dan de wedstrijd zelf. We begonnen zoals elke week een beetje 

zoekend. Er werd weinig gecombineerd en vrijwel alleen maar de lange bal gespeeld. Dit tot onvrede van de voorhoede. 

Naarmate de eerste helft vorderde kwamen we iets beter in ons spel en werd er meer gecombineerd. Vanuit de 

verdediging werd er beter gecoacht. De speelwijze van NSVV was al snel duidelijk zij moesten alles hebben van de lange 

bal. Het enige wat hun spitsen dan vergaten was de buitenspelval, wat al snel tot veel frustratie leidde bij menig NSVV-

speler.  Helaas voor ons viel de bal wel een keer goed voor hun spits die beheerst de 0-1 binnen schoot. Wij lieten ons 

niet kennen en voetbalde onszelf steeds beter in de wedstrijd wat leidde tot enkele kansjes. Alleen na slordig 

uitverdedigen viel zelfs de 0-2. Gelukkig voor ons was het snel hierna rust. Waarin onze coach Jaap een aantal wissels toe. 

Het was voor iedereen wel duidelijk wat de bedoeling was voor de tweede helft. Meer combineren en veel meer strijd 

leveren. Vanaf het begin van de tweede helft merkte je aan alles dat we wilde winnen en iedereen streed voor elke 

meter. Na talloze combinaties op het middenveld kwam de bal bij Jesper aan de rechterkant. Hij gaf de bal voor op 

Reimar die deze bal fantastisch binnen kopte, menig Eredivisie spits zou hier jaloers op zijn. Deze goal was een aanzet 

voor een stormloop op het doel van NSVV, met onder andere een mooi schot van Roger op de paal. Iedereen voelde dat 

de gelijkmakende treffer in de lucht hing en al helemaal toen Roger vanaf de linkerkant de 16 in kwam en met een mooie 

schwalbe een penalty versierde. Dit tot onvrede van NSVV waar hun centrale verdediger een gele kaart kreeg na 

commentaar op de prima leidende scheidsrechter. De penalty zullen we maar snel vergeten deze werd na zwak 

inschieten van Roger helaas gestopt. Vlak daarna kwam er een schitterde pass van Rik in de richting van Reimar alleen die 

stuitte op de keeper gelukkig was Davy er als de kippen bij om alsnog de 2-2 binnen te tikken. Dit was wel de nekslag voor 

NSVV die kwamen niet meer van hun eigen helft af. Gelukkig bleven wij goed combineren waardoor Roger met een 

afstandsschot zijn fout goedmaakte en de 3-2 aantekende. En dan een aanval die eigenlijk ons spel in de tweede helft 

weer gaf. Rick die goed instapte op een diepe bal van NSVV waarna hij Jesper inspeelde, die speelde op zijn beurt de bal 

diep op Davy die aan de linkerkant van het veld zijn man uitkapte en keurig het overzicht hield en zo de bal gaf op de 

inkomende Roger die bal beheerst de hoek in schoof en zo de eindstand aantekende 4-2. Deze tweede helft zal bij menig 

speler nog lang in het geheugen blijven, want iedereen wilde werken voor elkaar en er werd prima gecombineerd. Met als 

uitblinker de fantastisch coachende Daniel, die zorgde dat iedereen nu wel zijn positie hield. Al met al een prima tweede 

helft die wel tekenend is voor ons elftal. En zo hebben we onze Leider nog een prima verjaardagscadeau kunnen geven. 

En nu deze lijn doortrekken de competitie in, die volgende week start bij Spijkenisse uit 

 

Jesper, Junior verslaggever.  

 

  



 - 19 - 

 

  



 - 20 - 

  



 - 21 - 

 
 

Spijkenisse 9 -  Binnenmaas 7                      de 1e competitiewedstrijd 

 

Na 4 overwinningen in 4 'opwarmertjes' (1 oefen en 3 beker) begon dan eindelijk de competitie. In de veel te lange 

zomerstop vonden er een groot aantal mutaties plaats en de selectie is inmiddels overcompleet. We hebben zelfs 3 

keepers..... Althans normaal gesproken dan, want keeper 1 (Joff) was op vakantie, keeper 2 (Danny W) was op vakantie en 

keeper 3 (Roger) moest werken. Dave had vroeger ooit gekeept, maar was bij 'NBSVV uit, vorig seizoen' als 'voorgoed 

ongeschikt' aangemerkt, ik ga er stiekem een beetje vanuit dat ie ook expres een paar ballen liet gaan, omdat ie veel te 

graag zelf scoort ;-)  Gelukkig hebben we nog Raymond in de ploeg, die in zijn carrière inmiddels 90 minuten ervaring had 

als keeper. De reis naar Spijkenisse was ook weer een verhaal apart, uw verslaggever reed vooruit als verkenner en gaf 

alle knelpunten door aan de 'verzamelde gang' die vanaf Binnenmaas vertrok. Om 3 uur moesten we beginnen en om 8 

minuten voor 3 arriveerde de laatste auto, met de tenues. Een allesbehalve ideale voorbereiding tegen een tegenstander 

die ook zijn 3 bekerwedstrijden (dik) won. Godfather Jaap had een iets afwachtende speelstijl in gedachten en dat pakte 

prima uit. We waren scherper en beter dan onze tegenstander en begonnen eindelijk ook weer eens goed. Na 10 minuten 

stond het al 0-2, na een prima 1-2 tussen Dave en Richard (goal Dave) en een schitterende pas over 40 meter van Daniel, 

die Jesper beheerst afmaakte. Het hadden er toen zelfs al meer dan 2 moeten zijn. Na een kwartier viel de 1-2, omdat een 

diepe bal precies tussen 2 man in kwam, er was even twijfel wie er naar toe zou gaan. Die seconde van twijfel was 

'dodelijk'. Vrijwel direct na de 1-2 brachten we via Dave de marge weer op 2, na een prima aanval die van achteruit 

opgezet werd. Terwijl wij verzuimden om afstand te nemen raakte Raymond geblesseerd bij een corner. Hij kon de 

achterballen niet meer nemen, had last, ons spel werd minder (we hadden onze handen continu vol aan hun aanvallers, 

hun enige sterke linie). Vlak voor rust viel uit het niets de 2-3, een simpel boogballetje dat door een fitte keeper gewoon 

gepakt zou zijn geworden, maar niet door een geblesseerde invallerkeeper. Zo gingen we niet met 1-5 maar met 2-3 

rusten. In de rust werd er een blik opengetrokken in Spijkenisse en kwam er een spits bij die vorig jaar nog in het 1e elftal 

van een 1e klasser speelde. Raymond werd vervangen door onze clown, Yonne, die normaal alleen honkballen vangt en 

die niet weet wat een keeper wel en niet mag (Top gedaan kerel, dat je je ook hier weer voor aanbied!!). Dit leidde 

regelmatig tot comedy capers taferelen en concentratie- cq balverlies. Pietertje bewees net na rust weer eens waarom 

we hem Pietertje noemen en verzuimde de 2-4 te maken. Uit de tegenaanval scoorde Spijkenisse de 3-3. Vrijwel direct 

vanaf de aftrap ging Dave alleen op de keeper af, omspeelde hem en de keeper trok aan de noodrem. Geel, 10 minuten 

tijdstraf en een andere keeper op het doel. Met 10 man was Spijkenisse gevaarlijker dan wij. Toch scoorden wij vlak voor 

het verstrijken van de tijdstraf de 3-4, opnieuw Dave. 2 minuten later brak Dave opnieuw door, gaf perfect voor op Ardy, 

die helaas de lat raakte in plaats van de wedstrijd op slot te gooien. Niet veel later maakte Daniel een overtreding, gaf een 

tegenstander hem een tikkie terwijl Daan hem een hand wilde geven en stuurde de scheidsrechter opnieuw een 

tegenstander weg. De vrije trap werd (ook onhoudbaar voor een topkeeper) van 25 meter afstand in de bovenhoek 

gepoeierd, dat deed wel wat met ons. Toen we met ene man meer ook de 5-4 nog om ons oren kregen en we eigenlijk 

kapot gespeeld waren door hun goede aanvallers was t min of meer al beslist. We waren nog 1x dicht bij de gelijkmaker, 

maar doordat er nog meer ruimte kwam vanwege 'alles of niets spelen' kon de 6-4 en de definitieve genadeklap niet 

uitblijven. Jammer maar helaas, we weten weer waar we staan! Komende zaterdag IJVV de Zwervers gaat blijkbaar niet 

door, dus bij Heinenoord 4 uit over 2 weken hebben we weer de kans om wat recht te zetten. We hebben geknokt voor 

wat we waard waren, dat was vandaag niet genoeg. Rest me nog 1 ding: Sinds ik bij Binnenmaas speel was dit mijn 5e 

wedstrijd uit bij Spijkenisse en voor de 5e maal hadden we een uitstekende scheidsrechter!! 

 Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar 
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13 september 2014 

Wedstrijdverslag VV Hellevoetsluis E4 en FC Binnenmaas E6 

Na een onrustige eerste minuut kreeg FC Binnenmaas gelijk al de eerste kans voor het doel. Maar helaas Iris mist met 

haar schot. We voetballen verder en na 8 minuten, met een mooie voorzet van Tom dachten we te scoren maar helaas. 

Net naast het doel. 

Maar we hervatten de wedstrijd en doordat nr. 8 van de tegenpartij Joep zijn voorzet verkeerd oppakt schiet VV 

Hellevoetsluis in eigen doel. De toon is gezet 1-0 . We gaan verder en Iris pakt gelijk de bal weer mee terug naar het doel 

en scoort 2-0. Iris heeft de smaak te pakken en komt vrij snel weer terug en scoort 3-0 met behulp van Dylan. Dit alles in 

11 minuten. 

De wedstrijd gaat verder en Jesper speelt de bal naar Joep en deze probeert te scoren via Jordy. Maar helaas Jordy krijgt 

de bal terug via de keeper naar Dylan. Maar Dylan hervat zich en komt terug met 4-0. En dan gebeurt het  Joep wordt ten 

val gebracht en krijgt hierdoor een vrije trap met als gevolg. 5-0.  Het spel wordt hervat en vanuit de verdediging schiet 

Tom op afstand op het doel. Al die tijd heeft ook keeper Mark zich goed verdedigd. Tot drie keer toe heeft de 

tegenstander getracht te scoren maar wordt door Mark tegengehouden. Dan komt Stan met een goede voorzet naar 

Jordy. Jordy gaat door naar het doel en probeert te scoren, jammer maar door de combinatie voetbal met Jordy en Dylan 

scoort Dylan 6-0. We gaan verder en daar komt Esmee, met een goede terugspeelbal blokkeert ze het spel van de 

tegenspelers en Esmee speelt de bal rustig terug naar Mark.  De wedstrijd gaat verder maar dan scoort de tegenstander 

6-1. We spelen verder en door een corner gaat de bal van Iris naar Tom. Tom waagt een poging loopt door en schiet naar 

het doel. Jammer. De tegenpartij worstelt zich door onze spelers heen maar komen dan Stan tegen die de bal doorspeelt 

naar Jordy. Jordy wordt nog even vastgehouden door nr. 5 van Hellevoetsluis maar schiet de bal toch door naar Dylan 

waardoor Dylan ons naar de 7-1 brengt.  

We hebben rust. 

De tweede helft start weer met een voorzet van FC Binnenmaas naar het doel maar ook Hellevoet heeft zich in de rust 

goed hersteld en komt terug met een poging.  Doordat Joep in botsing komt met nr 9 van Hellevoet volgt een vrije trap 

voor Hellevoet. Het spel hervat zich en er volgt een aanval van Jesper met een bal tegen de lat. Door het samenspel van 

Jesper, Dylan en Joep worden er diverse pogingen naar het doel gedaan maar helaas. Mark houdt de bal voor het doel. 

Hellevoet komt terug naar ons doel en door het rustige spel van Tom speelt Tom de bal terug naar Mark. Tussendoor 

neemt Stan de bal ook nog even mee via een kopbal. Jesper denkt dat kan ik ook maar dit wordt een pijnlijke kopbal. En 

dan is onze verslaggever even zijn kopje koffie kwijt en is het 8-1. Joep heeft gescoord. We gaan verder, weer diverse 

acties van de mannen en vrouwen van ons team in het doorspelen naar elkaar met als gevolg 9-1 door Joep. Maar 

Hellevoet komt ook weer terug en nr. 7 waagt een poging maar daar komt Mark. Een duik en de bal is van Mark. Bij het 

terugspel wordt Jordy getackeld. FC Binnenmaas krijgt een vrije bal die door Stan wordt genomen, mooie bal. Hierdoor 

komt de bal via Jesper, tegenpartij bij Esmee terecht. Met een mooie harde voorzet van Esmee richting het doel gaat de 

bal er overheen. Jammer. Dan volgt 9-2 voor Hellevoet door een naar onze mening onterechte vrije trap voor Hellevoet.  

FC Binnenmaas laat zich niet kennen en gaat verder, door de voorzet van Iris naar Joep scoort deze voor het totaal van 

10-2. Uiteindelijke komt de tegenpartij nog een keer bij ons doel en scoort waardoor het eindresultaat wordt 10.-3 

 

Eind wedstrijd 
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20 september 2014 

Brielle E6 – FC Binnenmaas E6 (1-7) 

Vandaag niet zo heel vroeg uit de veren. Om 9:15 vertrekken we naar Brielle. Na twee keer winst werd er deze week met 

de training wel even duidelijk gemaakt dat Brielle wel een pittige tegenstander is. Dus er moest niet te makkelijk over 

worden gedacht. Aangekomen in Brielle trok de mist op en begon Brielle met de aftrap. De bal werd afgepakt en Joep 

ging gelijk in de aanval, maar Brielle herpakte zich snel. Brielle ging gelijk terug in de aanval, maar Mark had een mooie 

redding. Mark brengt de bal weer in het spel en we gaan in de aanval mooi schot op doel van Tom maar gered door de 

keeper. Hoekschop wordt goed genomen door Iris en Dylan scoort 0-1. Via Esmee gaat de bal weer naar voren maar 

Dylan schiet net naast. Keeper schiet uit, Tom neemt aan en schiet de bal gelijk terug op Joep die op de paal schiet. Een 

hoekschop volgt die dan door Stan mooi wordt gekopt maar Brielle vindt de bal maar komen weer niet langs het blok van 

Tom en Esmee. De bal gaat via Brielle over de lijn, Stan gooit de bal naar Joep die weer op de paal schiet. De bal komt bij 

Mark die Esmee inspeelt en Iris weet te vinden die een mooie voorzet geeft, maar Dylan mist net. Brielle komt weer op 

onze helft maar Tom pakt de bal mooi af, hij rent iedereen voorbij en met een prachtig schot op doel de 0-2 binnen. Iris 

pakt snel de bal weer af maar verliest helaas de bal maar Jesper weet de bal weer terug te krijgen. Dan via Joep op Iris die 

Dylan weet te bereiken maar schiet van te ver op doel. Dan is het rust en kunnen de jongens en meiden even bijkomen 

want er zijn er die toch wat last hebben van de warmte.  

De tweede helft begint goed een mooie ingooi van Stan op Joep maar die wordt onderschept door Brielle. Joep neemt de 

corner en Jesper scoort 0-3. Brielle gelijk weer in de aanval maar die wordt door Stan naar Tom gespeeld die hem rustig in 

de handen van Mark speelt. Helaas weer snel bal verlies maar Esmee onderschept en weer is de bal bij Mark. Via Stan 

naar voren, Esmee speelt de bal naar Joep die op doel schiet maar weer heeft de keeper hem. Hoekschop wordt genomen 

door Joep die Stan aanspeelt die op zijn beurt Dylan weet te vinden en die scoort 0-4. De bal bij de keeper die schiet uit 

maar de bal komt al snel weer bij Iris terecht en weer weet Joep de paal te raken.(3e keer) Brielle verdedigd goed maar er 

komt toch een hoekschop uit. Die door Iris wordt genomen, Jesper kopt de bal maar helaas net over. Ingooi voor Brielle 

en een schot op het doel die naast gaat. Dan zijn we even de kluts kwijt en scoort Brielle 1-4. Helaas komt Brielle weer 

aan de bal en breken door onze verdediging heen schot op doel gelukkig op de paal.  

Tom weet Dylan te vinden die mooi naar Iris speelt en via Jesper in het doel 1-5. Brielle gaat er weer tegen aan Stan krijgt 

de bal maar wordt onderuit gehaald. Stan neemt de vrije trap richting Iris maar Jesper schiet naast. Ook de volgende 

aanval van Brielle wordt onderschept door Esmee die samen met Iris mooi overspelen, maar helaas Esmee schiet naast. 

Onze volgende aanval wordt mooi opgebouwd Jesper op Esmee via Dylan, Iris en Joep scoort 1-6. Maar Brielle geeft niet 

op en gaan weer in de aanval en weten er een hoekschop uit te krijgen, die niets oplevert. De Keeper schiet uit Iris pakt 

de bal af en via Joep naar Jesper die de 1-7 Scoort. En dan fluit de scheidsrechter dat het tijd is. Natuurlijk worden er dan 

nog de penalty’s genomen. Waar Mark 7 van de 9 penalty’s wist te stoppen.  

Jongens en meiden mooi om te zien dat jullie een team zijn. Blijven werken dan kan het nog een mooi seizoen worden. 

Een trouwe supporter 
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27 september 2014 

FC Binnenmaas E6 - SCO'63 (5-1) 

Vandaag eindelijk na 2 uit wedstrijden, een thuis wedstrijd op De Lange Weide. De druk ligt vandaag een beetje bij ons. 

Als koploper krijg je te maken met deze externe factor. Op de trainingen is hier dan ook al diverse malen op gewezen. 

Iedereen heeft er zin in en wil WINNEN vandaag. We begin fris en fruitig en laten het balletje lekker rond gaan. Dit 

resulteert in wat speldenprikjes maar nog geen grote kansen. SCO is een wat fysiekere tegenstander dan wij. De bal wordt 

vanuit het centrum door Tom naar voren gespeeld waar Joep de bal ontvangt de verdedigers om speelt en scoort 1-0. Dit 

brengt wat rust in ons spel en de tegenstander krijgt minder grip op ons. Via de linkerkant creëren we nog kansen maar 

zijn we net niet efficiënt genoeg. We voeren de druk op en dit resulteert in een corner. Jordy neemt de corner welke 

scherp voor komt en niet goed wordt verwerkt door de keeper van SCO 2-0. Hierna komt SCO iets beter in hun spel maar 

Mark houdt z'n doel schoon tot aan de rust.  

 

We starten de 2e helft fel en Iris zet goed druk.  De bal komt via Dylan voor bij Iris, die de keeper test. Helaas ligt de 

keeper in de weg maar heeft de bal niet onder controle. Joep is er snel bij en scoort 3-0.  

We blijven lekker voetballen en er wordt goed gecombineerd. De verdedigers leggen het spel goed breed en zoeken ook 

zelf de diepte. Tom die start nog eens een rush naar voren maar helaas. Na erg goed samen spel via Stan en Jesper komt 

de bal bij Jordy. Die zet de bal voor op Iris. Iris neemt aan en speelt naar Dylan. Die haalt uit met z'n linker en de keeper 

van SCO hoorde deze bal alleen maar langs hem heen gaan. 4-0. We worden iets te makkelijk en de concentratie is even 

weg. Via een spaarzame uitbraak komt SCO eruit en verliezen we de bal aan de rechterkant. De spits van SCO blijft cool en 

passeert Mark die de bal net onder hem door voelt gaan. Jammer 4-1. De koppies gaan niet hangen en we gaan weer 

lekker voetballen. Goed combinatie spel in onze achterhoede. Esmee krijgt de bal van Stan. Esmee geeft een prachtige 

cross bal op Joep. Die ligt op snelheid en twijfelt geen moment hij schiet de bal in de goal 5-1. In de navolgende minuten 

krijgen zowel Tom, Jesper en Iris nog kansen op een treffer maar helaas.  

Dit was weer in hele goede wedstrijd waarin we eigenlijk geen moment onder druk zijn komen staan. Met ELKAAR hard 

blijven werken dan valt er nog veel te genieten voor jullie en voor de supporters.  

De trouwste supporter  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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