
DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 4, 13 oktober 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


Programma komende week 

Hieronder vindt u het programma t/m 19 oktober 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 14 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas 1 - GOZ 1 20:15 Jaap van Drunen 
 oefen Binnenmaas 2 - De Alblas 2 20:15 Nog niet definitief 
 51981 SHO F4 - Binnenmaas F2 18:45 18:00 verplaatst !!! 

 Datum: woensdag 15 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 98273 Binnenmaas D4 - Jonge Spartaan D3 19:00 verplaatst !!! 

 Datum: zaterdag 18 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 115242 Binnenmaas 1 - SEV 1 14:30 J. van de Graaf 
 115411 Binnenmaas 2 - Vlotbrug 2 12:00 O. Ben Ali 
 115826 Binnenmaas 5 - Hekelingen 3 14:30 R. Dharampal 
 115881 Binnenmaas 7 - Goudsw. Boys 2 14:30 Marco in 't Veld 
 115903 Oude Maas 6 - Binnenmaas 8 12:30 11:30 
 115914 Lombardijen VE1 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 
 52364 SJO Goudswaard-Piershil A1 - Binnenmaas A2 11:30 10:30 O. Ben Ali 
 51112 Binnenmaas B1 - SHO B2 12:30 Jan de Jong 
 52378 Spartaan'20 B5 - Binnenmaas B2 14:00 13:00 
 52385 GOZ C1 - Binnenmaas C1 09:30 08:15 
 52392 Slikkerveer C3 - Binnenmaas C2 13:15 12:00 
 77586 Binnenmaas D1 - Barendrecht D2 10:45 wordt wellicht verplaatst! 
 41899 Binnenmaas D2 - Maasstad Tediro D1 09:00 Janniek van der Laan 
 51904 Barendrecht D7 - Binnenmaas D3 10:15 09:15 
 81042 Binnenmaas E1 - Smitshoek E2 10:45 Lars Remmers 
 112290 Binnenmaas E2 - Besiktas E1 09:00 Raymond Buitendijk 
 51457 Binnenmaas E3 - SHO E3 10:45 Sven Goud 
 44206 Binnenmaas E4 - NSVV E3 09:00 Julian in 't Veld 
 114483 Binnenmaas E5 - Charlois, sv E6 10:45 Bob Gomersbach 
 110954 Binnenmaas E6 - Barendrecht E13 09:00 Bryan Kruithof 
 47472 Binnenmaas E7 - DBGC E3 09:00 Dave Troost 
 51967 NSVV E7G - Binnenmaas E8 08:30 07:30 
 111685 Poortugaal F1 - Binnenmaas F1 09:45 08:45 
 114332 Meeuwenplaat F1 - Binnenmaas F3 09:30 08:30 
 114906 Binnenmaas F4 - NBSVV F2 09:00 Delano Wolff 
 103253 Binnenmaas F5 - Oude Maas F5 09:00 Mike Jongkoen 
 114705 Hellevoetsluis E6 - Binnenmaas E9M 08:30 07:15 
 110328 Binnenmaas D6M - Pernis D2 10:45 gaat wellicht vervallen 
 115310 Binnenmaas MD1 - XerxesDZB MD1 09:00 Emiel Dekkers 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 19 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 116570 Binnenmaas VE1 - Kocatepe VE1 10:30 Andreas Tollenaar 
 
Er is enige onduidelijkheid over het programma van D6M en MD1. Dit betreft echter hetzelfde team, doch bij de 
KNVB levert dit de nodige problemen op. Zodra e.e.a. duidelijk is wordt dit via de site en leiders meegedeeld.    



 

Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 25 oktober 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: zaterdag 25 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 8503 Binnenmaas 1 - Feyenoord AV 1 14:30 R. Kolsteren 
 13895 Victoria'04 3 - Binnenmaas 2 13:00 11:30 Z. Sahiti 
 4549 Binnenmaas 7 - Zwervers, IJVV de 7 14:30 - 
 6466 MVV '27 A1 - Binnenmaas A1 12:45 11:00 A.J.W. Kools 
 108758 Spijkenisse B5 - Binnenmaas B2 13:15 12:15 
 98309 Zwervers, IJVV de D4 - Binnenmaas D5 10:15 09:15 verplaatst !!! 
 toern Binnenmaas E2 - toernooi bij OSV 09:00 08:15 
 toern Binnenmaas E3 - toernooi bij OSV 09:00 08:15 
 114481 Binnenmaas E5 - CKC E4 10:45 - 
 110948 Meeuwenplaat E2 - Binnenmaas E6 09:30 08:30 
 111682 Binnenmaas F1 - SHO F2 10:45 - 
 114328 Binnenmaas F3 - Botlek F3 10:45 - 
 110323 Binnenmaas D6M - Barendrecht D10 10:45 - 
 114698 Binnenmaas E9M - Hellevoetsluis E6 10:45 - 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: maandag 27 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 KNVB KNVB - opleiding SOII 19:00 - 

 Datum: dinsdag 28 oktober 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 RijnmCup Amstelwijck 1 -  Binnenmaas 1 20:00 18:45 
 

Bekerprogramma B-categorie 

In de B-categorie hebben de competitieleiders de afgelopen weken diverse herindelingen doorgevoerd. De teams 
die zijn heringedeeld in de beker (E5, E6, F1, F3, D6M en E9M) spelen de overige bekerwedstrijden buiten 
mededinging. Hiertoe is besloten omdat de teams vaak niet meer alle nog te spelen wedstrijden kunnen 
inhalen.   
Verder zijn de teams die hoger zijn ingedeeld automatisch geplaatst voor de knock-out fase van de beker. 
  
Na afloop van de poulefase van de beker zal er een herindeling plaatsvinden voor de competitie. De KNVB hoopt 
vrijdag 24 oktober a.s. de indelingen en het wedstrijdschema klaar te hebben. 

 

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! 

 

 

 

 

 

http://www.knvb.nl/nieuws/district/36311/herindelingen-en-vervolg-bekerprogramma-b-categorie
http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/


 

 
Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen van 4 oktober 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - De Alblas   1 - 1 

's-Gravendeel - GSC/ODS 
 

3 - 1 

Groote Lindt - ZBC '97 
 

2 - 1 

NSVV - SSS 
  

1 - 3 

Seolto - DHV 
  

2 - 2 

VVOR - EBOH 
  

0 - 0 

Zwervers IJVV - Feyenoord AV 0 - 7 

        
Uitslagen van 11 oktober 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - NSVV 
 

  6 - 0 

DHV - 's-Gravendeel 0 - 4 

De Alblas - Groote Lindt 
 

1 - 3 

EBOH - Binnenmaas 
 

1 - 4 

GSC/ODS - Seolto 
 

3 - 1 

SSS - Zwervers IJVV 1 - 0 

ZBC '97 - VVOR 
  

4 - 2 

        
Programma voor 25 oktober 

   
Wedstrijd 

   
Binnenmaas - Feyenoord AV   

   
's-Gravendeel - Zwervers IJVV 

   
Groote Lindt - DHV 

     
NSVV - EBOH 

     
Seolto - SSS 

     
VVOR - De Alblas 

    
ZBC '97 - GSC/ODS 

    

        
Programma voor 1 november 

   
Wedstrijd 

   
Feyenoord AV - NSVV 

 
  

   
DHV - 's-Gravendeel 

   
De Alblas - Groote Lindt 

    
EBOH - Binnenmaas 

    
GSC/ODS - Seolto 

    
SSS - Zwervers IJVV 

   
ZBC '97 - VVOR 

     

        
Stand per 11 oktober 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 6 6 0 0 18 31 3 

Groote Lindt 6 6 0 0 18 17 5 

NSVV 6 4 0 2 12 13 13 

SSS 6 4 0 2 12 11 11 

ZBC '97 6 3 1 2 10 14 11 

's-Gravendeel 6 3 1 2 10 15 13 

Zwervers IJVV 6 3 0 3 9 8 11 

Binnenmaas 6 2 2 2 8 12 8 

De Alblas 6 2 1 3 7 9 11 

VVOR 6 1 3 2 6 15 9 

EBOH 6 1 1 4 4 4 14 

GSC/ODS 6 1 0 5 3 4 19 

Seolto 6 0 2 4 2 6 22 

DHV 6 0 1 5 1 7 16 

 

 



 

 

Uitslagen 

 
De wedstrijden van 29 september t/m 5 oktober 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 1 - De Alblas 1 1 - 1 
 

Binnenmaas E1 - DRL E1 3 - 1 
RVVH 3 - Binnenmaas 2 4 - 1 

 

Binnenmaas E2 - DRL E4 4 - 1 
Binnenmaas 3 - Zwervers, IJVV de 4 0 - 3 

 

Binnenmaas E3 - Smitshoek E5 2 - 2 
Barendrecht 9 - Binnenmaas 4 3 - 3 

 

Binnenmaas E4 - Spijkenisse E6 2 - 1 
SHO 6 - Binnenmaas 5 4 - 9 

 

Alexandria'66 E6 - Binnenmaas E5 3 - 3 
GOZ 5 - Binnenmaas 6 8 - 7 

 

Binnenmaas E6 - Rozenburg E3 7 - 0 
NSVV 7 - Binnenmaas 8 1 - 4 

 

Binnenmaas E7 - Rhoon E9 12 - 0 
Binnenmaas VE1 - Lombardijen VE2 4 - 1 

 

Heinenoord E2 - Binnenmaas E8 2 - 4 
Brielle A1 - Binnenmaas A1 5 - 1 

 

SJO GHVV'13 F1 - Binnenmaas F1 8 - 1 
Gravendeel A3 - Binnenmaas A2 4 - 2 

 

Barendrecht F6 - Binnenmaas F2 3 - 12 
Binnenmaas B1 - DBGC B1 2 - 0 

 

VFC F5 - Binnenmaas F3 1 - 4 
Smitshoek B5 - Binnenmaas B2 10 - 0 

 

Binnenmaas F4 - GOZ F4 3 - 1 
Smitshoek C2 - Binnenmaas C1 0 - 5 

 

WFB F4 - Binnenmaas F5 2 - 1 
SHO C5 - Binnenmaas C2 3 - 4 

 

Binnenmaas MC1 - Haastrecht MC1 2 - 2 
Binnenmaas D1 - Jonge Spartaan D1 5 - 3 

 

Binnenmaas D6M - Bolnes D2 7 - 0 
Binnenmaas D2 - Oud-Beijerland D1 1 - 4 

 

SHO MD2 - Binnenmaas MD2 6 - 1 
Slikkerveer D4 - Binnenmaas D3 7 - 4 

 

Binnenmaas ME1 - SHO ME1 1 - 6 
SHO D6 - Binnenmaas D4 1 - 2 

 

Binnenmaas E9M - Hekelingen E10 0 - 29 
Binnenmaas D5 - Rhoon D5 1 - 1 

 

Binnenmaas VE1 - Kocatepe VE1 bno 
Binnenmaas E1 - DRL E1 3 - 1 

              

De wedstrijden van 6 t/m 12 oktober 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

EBOH 1 - Binnenmaas 1 1 - 4 
 

Binnenmaas D5 - NSVV D4G 1 - 8 
Binnenmaas 2 - Strijen 3 6 - 2 

 

NSVV E1 - Binnenmaas E1 6 - 3 
GOZ 2 - Binnenmaas 3 7 - 1 

 

DHZ E1 - Binnenmaas E2 2 - 6 
Binnenmaas 4 - Pernis 3 2 - 6 

 

Barendrecht E8 - Binnenmaas E3 7 - 2 
Binnenmaas 5 - NSVV 4 9 - 2 

 

SHO E4 - Binnenmaas E4 1 - 4 
Binnenmaas 6 - BZC/Zuiderpark 5 4 - 3 

 

HWD E3 - Binnenmaas E5 6 - 2 
Heinenoord 4 - Binnenmaas 7 4 - 7 

 

Rijnm/Hgvl.Sp. E3 - Binnenmaas E6 1 - 16 
Binnenmaas 8 - OFB 2 19 - 0 

 

OFB E2 - Binnenmaas E7 
 

? 
 RVVH VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 5 

 

Binnenmaas E8 - Rhoon E10 0 - 1 
Binnenmaas A1 - Oude Maas A1 5 - 4 

 

Binnenmaas F1 - Hekelingen F2 3 - 3 
Binnenmaas A2 - Oud-Beijerland A2 14 - 0 

 

Binnenmaas F2 - Bolnes F2 5 - 3 
GOZ B1 - Binnenmaas B1 4 - 2 

 

Binnenmaas F3 - Slikkerveer F3 7 - 0 
Binnenmaas B2 - SHO B4 2 - 4 

 

Gravendeel F3 - Binnenmaas F4 0 - 7 
Binnenmaas C1 - DRL C1 1 - 2 

 

Vlotbrug F5 - Binnenmaas F5 6 - 2 
Binnenmaas C2 - Smitshoek C7 5 - 1 

 

VVOR MC2 - Binnenmaas MC1 10 - 1 
Feyenoord AV D3 - Binnenmaas D1 2 - 0 

 
Smitshoek D8 - Binnenmaas D6M 0 - 1 

SHO D3 - Binnenmaas D2 8 - 0 
 

Spijkenisse ME1 - Binnenmaas ME1 8 - 0 
Binnenmaas D3 - DRL D4 5 - 4 

 

Bolnes E4 - Binnenmaas E9M 9 - 1 
DBGC D2 - Binnenmaas D4 2 - 2 

 

Abbenbroek VE1 - Binnenmaas VE1 0 - 7 

 
  



Aanmaningen contributie verzonden! 
Helaas hebben nog steeds niet alle leden hun volledige contributie betaald. De leden die niet hun volledige 
contributie hebben betaald ontvangen zeer binnenkort een aanmaning. De aanmaningen zijn 3 oktober 2014 
verzonden. 

Het contributiebedrag is € 5 hoger dan het bedrag van de 1e factuur. Het in de aanmaning vermelde bedrag dient 
uiterlijk 31 oktober 2014 volledig betaald te zijn. Om misverstanden te voorkomen, ook de extra 
administratiekosten dienen dus betaald te worden! 

Is het volledige bedrag op 31 oktober 2014 niet betaald, dan ontvang men wederom een aanmaning. Hierbij zal 
wederom € 5 administratiekosten extra in rekening worden gebracht. 

Tevens zullen dan de spelende leden, die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, zonder nader bericht, 
vanaf maandag 3 november een speelverbod opgelegd krijgen. Dit houdt in dat zij dan niet meer aan wedstrijden 
en trainingen mogen deelnemen. Dit speelverbod wordt pas opgeheven als het volledige bedrag betaald is. 

In de aanmaning is overigens wel een fout geslopen. Bij de vervaldatum staat vermeld 22 september 2014. Het zal 
iedereen duidelijk zijn dat deze datum niet juist is, omdat deze datum in het verleden ligt. De juiste vervaldatum 
moet zijn 31 oktober 2014. Bovenaan de brief bij uiterste betaaldatum staat overigens wel de juiste datum, te 
weten 31 oktober 2014 vermeld. 

 Namens het bestuur 
Theo Remmers, penningmeester  
 
 

Trainers gezocht voor meisjes E 
FC Binnenmaas is in de gelukkige omstandigheid dat er zich seizoen flink wat meisjes hebben opgegeven om te 
komen voetballen. Dit bewijst maar weer eens dat het meiden voetbal bij FC Binnenmaas steeds populairder 
wordt. 
FC Binnenmaas is nog wel dringend op zoek naar een trainer/begeleider voor de enthousiaste meisjes van de E9M.  
Wie zou hier de tijd voor willen maken en aan de slag willen gaan met deze leuke groep meiden ? 
Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met Patrick Hulstaert (Technisch Coordinator Meisjes) 
 
Alvast bedankt voor de moeite !!! 
 
Patrick Hulstaert  Technisch Coordinator Meisjes 
Mobiel  : 06 – 4016 7220 Email : patrick@hulstaert.nl 
 
 

Naar wedstrijd Nederlands Dameselftal? 
ING is tegenwoordig sponsor van FC Binnenmaas en als zodanig organiseert en faciliteert ING regelmatig leuke 
acties. Op donderdag 30 oktober speelt het Nederlands Dameselftal een erg belangrijke wedstrijd tegen Schotland. 
Op Het kasteel van Sparta wordt om 19.00 uur afgetrapt om een finale-plek in de play-off te veroveren voor een 
WK-ticket! 

 ING heeft voor deze leuke en belangrijke avond een prijs van 50 kaarten inclusief een bus voor vervoer ter 
beschikking, misschien wel voor FC Binnenmaas! Zowel de kaarten als de bus worden volledig vergoed door ING. 
Let op: ING geeft één keer de prijs van 50 kaarten en de bus weg. 

Als je als teams (bijvoorbeeld de meisjesafdeling) kans wil maken op deze leuke prijs, dan moet je daar uiteraard 
wel iets voor doen.  Laat aan ING zien hoe jullie onze Oranje Leeuwinnen gaan aanmoedigen, doorvóór woensdag 
15 oktober 12.00 uur jullie leukste/origineelste foto (of video) te sturen naarthomas.bergink@ing.nl! 

ING is erg benieuwd… 

 
  

mailto:patrick@hulstaert.nl
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We gaan voor het linkerrijtje! 
 
De nieuwe trainer van FC Binnenmaas, de 60-jarige Leo Dekker uit 
Papendrecht, is inmiddels al weer ruim tweeënhalve maand aan de slag, 
tijd voor de redactie om eens met hem over een aantal zaken van 
gedachten te wisselen. Wat was zijn motivatie om te solliciteren, hoe 
heeft hij de eerste maanden ervaren, wat zijn zijn verwachtingen en wat 
vindt hij van de sfeer binnen de club. 
 
De eerste vraag is dus, wat voor Leo reden was om te solliciteren bij FC 
Binnenmaas. Dekker heeft immers een forse staat van dienst bij vooral 
hoofd-klassers en eerste klassers. En nu dus een derde klasser. 
“Daar kan ik kort over zijn”, aldus Leo Dekker, “het niveau is voor mij 
zeker niet alles bepalend. Ik heb de laatste twee jaar gewerkt bij 
Drechtstreek, een eerste klasser (inmiddels tweede klasser), en de 
trainingsfaciliteiten waren daar erbarmelijk. En je staat minimaal twee 
keer per week op een trainingsveld, terwijl je maar een keer per week 
een wedstrijd speelt. FC Binnenmaas heeft prima faciliteiten. Alleen dat al was voor mij reden om te solliciteren. En 
ik ben daar niet in teleurgesteld. Tel daarbij op de reële doelstelling van het bestuur om een jonge spelersgroep 
voetballend wat volwassener te maken”. 
 
En hoe heb je deze eerste maanden ervaren? 
“Ik wist wat ik aan zou treffen”, vervolgt Dekker, “vorig seizoen heb ik nog twee wedstrijden van het toenmalige 
eerste elftal gezien, toen ze eigenlijk nog tegen degradatie streden. Dus ik wist waar ik aan moest gaan werken. Het 
is een jonge groep, die de neiging heeft om erin te vliegen. Dat is een valkuil. Ze vonden het vooral in het begin 
lastig om vanuit hun positie te voetballen. Daar train ik dus op. We zijn begonnen met drie spitsen. Dat ging nog 
wel in de bekerwedstrijden tegen vierde klassers, maar in de oefenwedstrijden tegen tweede klassers werd 
duidelijk, dat de groep daar nog niet aan toe was. Voetballend deden ze niet onder voor deze clubs, maar op 
momenten, vooral in de tweede helft, merkte je verslapping en dan liep het toch ineens anders. Daarom hebben 
we er nu voor gekozen om met twee spitsen te spelen”. 
“Het is vooral van belang om conditioneel sterk te zijn en te blijven en je concentratie te bewaren”, aldus Leo 
Dekker. “We zijn op de goede weg, maar we zijn nog wel kwetsbaar. Tegen VVOR ging het wel al beter. We bleven 
geconcentreerd en uiteindelijk troefden we ze conditioneel af. Ze waren rijp voor de sloop zogezegd. En ook 
afgelopen zaterdag tegen GSC/ODS werd duidelijk, dat de jongens snel leren. We stonden lang op 0-1 en we 
bewaarden de rust. Je kunt er wel in gaan vliegen om de tweede te scoren, maar dan loop je het risico op een 
onverwachte tegengoal. Uiteindelijk, na de rode kaart van een tegenstander, maakten ze het rustig af en wonnen 
zelfs met 0-5. 
De jonge jongens voetballen vooral uit hun talent. Daarom hebben ze nog coaching nodig. Gelukkig staan ze daar 
open voor. Mentaal zit het dus goed, althans dat is mijn gevoel”.  
 
En wat verwacht je van dit seizoen? 
“Ik heb echt vertrouwen in de groep”, aldus Dekker. “Het is een jonge groep, maar de ervaring staat ook aan de 
deur te kloppen. Sven Beckers is bijna weer speelfit en ook Danny Maijers lijkt eraan te komen. En verder bevalt het 
4-4-2 systeem met Desi Sanderse en Remco van der Stel in de spits mij prima. Zij kunnen een bal vasthouden, zodat 
er aangesloten kan worden.  
Bij nieuwkomer Sjoerd van der Pers zie je soms dat hij op zoek is naar een doelpunt en dan heeft hij de neiging zich 
te vergalopperen. Daar praat ik dan met hem over en hij begrijpt het. Dat vind ik belangrijk. En dan heb je nog een 
echt jonkie, Sander de Heus. Hij is nog maar 17 en hij komt door blessures van ver. Die wil ik gewoon voorzichtig 
brengen. En ook hij begrijpt dat gelukkig. 
 Ik ga er vanuit, dat we ergens onderin het linker rijtje kunnen eindigen, als we het kunnen opbrengen om goede 
trainingsarbeid  te blijven verrichten en vertrouwen te houden. Ik zie dit jaar met dit jonge team als een investering 
in de toekomst”. 
 
En tot slot, wat vind je van de sfeer binnen de club? 
“Die bevalt me prima”, besluit Leo Dekker. “De sfeer is goed, de supporters zijn kritisch, maar leven echt mee. En 
zoals ik al zei is de ambitie van het bestuur reëel. En, ook heel belangrijk,  de samenwerking binnen de staf is 
uitstekend. Ik prijs de open communicatie. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. Ook dat heb ik wel eens anders 
meegemaakt”. 



WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
27 september 2014 

GSC-ODS – FC Binnenmaas (Eindstand : 0-5 Ruststand : 0-1) 

Opstelling: 

Erwin Fortuin, Jordy Baars, Charlie de Graaf, David Engels, Leon van der Stel, Mike Post, Bas de Kruijff, 

Kevin Kuijer, Sjoerd van der Pers, Desi Sanderse en Remco van der Stel: 

Wissels: Milton Keeldar, Leutrim Hoxhaj, Sander de Heus, Johnny Mayers en Kevin Ipskamp 

Na een goede competitie wedstijd gespeeld te hebben afgelopen week tegen V.V.O.R en een zeer 

geslaagde vriendschappelijke wedstrijd tegen Strijen gingen de mannen van Leo Dekker met veel 

vertrouwen naar de volgende tegenstander GSC/ODS. Een tegenstander met nul punten en nul 

doelpunten 

 

Tot de 21e minuut was er niet veel te beleven en dus ook weinig tot geen kansen. In de 21e minuut was 

het GSC/ODS die op het doel van FC Binnenmaas kon schieten, maar het schot ging net over. In de 26e 

was het Binnemaas die een vrijetrap kreeg, Desi Sanderse wist deze bal wel te koppen maar deze ging ook 

net over het doel. In de 30e minuut kreeg Binnenmaas opnieuw een vrije trap, dit was aan de rechterkant 

van het veld. Charlie de Graaf legde bal prima in het 16 metergebied waar Kevin Kuier de bal goed 

inkopte, maar de doelman van GSC/ODS wist deze met een mooi showduik te pakken. In de 34e minuut 

was het eindelijk raak voor FC Binnemaas, door een goede actie van Sjoerd van der Pers kwam de bal 

terecht bij Desi Sanderse, Desi schoot de bal van net buitende het 16 metergebied laag in de rechterhoek 

en dat betekende de 0-1 voorsprong. 

De 2e helft was anders, FC Binnenmmaas voelde dat er meer te halen was dan een 0-1 overwinning. 
In de 50 minuut was het Kevin Kuijer die aan de rechterkant een goede voorzet wist te geven, Remco van 
der Stel die op het juiste moment was ingelopen kon de bal op doel koppen, maar deze ging recht in de 
handen van de doelman. In de 63e minuut was er weer een gevaarlijke aanval van FC Binnenmaas, Jordy 
Baars gaf de bal mee aan Sjoerd van der Pers die alleen op de doelman van GSC/ODS kon, maar deze 
doelman had al eerder laten zijn dat het een prima keeper is en wist te voorkomen dat Sjoerd de 0-2 kon 
maken. 
In de 67e minuut was de eerste wissel van Leo Dekker, Johnny Mayers kwam in het veld en Remco van der 
Stel kon uitrusten. 3 minuten later kreeg de nummer 11 van GSC/ODS zijn 2e gele kaart en dat betekende 
dat Binnenmaas nog meer ruimte ging krijgen. Dit was ook het moment waar Binnenmaas nog een keer 
ging wisselen, Charlie de Graaf verliet het veld en Leutrim Hoxhaj kwam er voor hem in de plaats. 
Kort daarna wisselde Leo Dekker voor de 3e keer, Desi Sanderse die eerder in de eerste helft de 0-1 wist 
te maken mocht naar de kant en Sander de Heus werd ingebracht. In de 79e minuut was het Sander de 
Heus die alleen op de doelman af kon gaan, maar opnieuw zat de doelman van GSC/ODS Binnenmaas 
dwars om de 0-2 te maken. 
Toch was het een minuut later raak, Sjoerd van de Pers gaf een prima bal aan Kevin Kuijer en nadat Kevin 
deze binnenschoot mocht FC Binnenmaas eindelijk voor de 2e keer juichen.  
Nog geen minuut later kon Sander de Heus opnieuw alleen op de doelman af, maar deze keer wist Sander 
de doelman zeer beheerst uit te spelen en de stand naar 0-3 te brengen. Nu was Binnenmaas niet meer te 
houden en Sjoerd van der Pers wist via de linker kant Kevin Kuijer te vinden die knap hoog in het doel de 
0-4 wist te maken. 
Sander de Heus bepaalde uiteindelijk eindstand op 0-5 en is de eerste overwinning een feit. 
Binnenmaas heeft laten zien dat ze op de goede weg zijn en als ze deze lijn doorzetten dan kunnen we 
nog een hoop verwachten. 
 
Super gedaan mannen. 



4 oktober 2014 
Binnenmaas houdt net geen stand 
 
In de thuiswedstrijd tegen de Alblas is het Binnenmaas niet gelukt om de drie punten in eigen huis te 
houden. Binnenmaas startte de eerste helft nog wel redelijk en kwam al snel op 1-0. Een goed genomen 
corner door Remco van der Stel werd bij de tweede paal knap ingekopt door Kevin Kuier. Daarna kreeg 
het tot twee keer toe de kans om de marge te verdubbelen maar slaagde daar helaas niet in.Eerst was het 
Bas de Kruijff die door een goede crossbal van Desi Sanderse voor de keeper werd gezet maar de 
doelman redde de harde inzet knap. Daarna werd Remco van der Stel de diepte ingestuurd en alleen voor 
de uitkomende keeper tikte hij de bal te hard voor zichzelf en de aankomende Kevin Kuier waardoor 
deze kans jammerlijk verloren ging waar een 2-0 voorsprong meer rust had gegeven. Er werd door de 
verdediging weinig weggeven en schoten die er van afstand kwamen waren een prooi voor doelman 
Erwin Fortuin.Russtand 1-0. 
 
In de tweede helft een heel ander beeld.Binnenmaas ging steeds meer achteruit lopen waardoor de slag 
op het middenveld verloren werd door de te grote ruimtes die gingen vallen.Doelman Fortuin hield de 
ploeg lang op de been en Binnenmaas verzuimde met de geboden ruimte die de Alblas weggaf te weinig 
te doen. Weer was er de mogelijkheid om op 2-0 te komen.Nu was het Sjoerd van der Pers die alleen op 
de keeper af mocht gaan.Sjoerd besloot om de bal breed te spelen op de meegelopen Remco van der Stel 
en Charlie de Graaf maar deed dat zo onzuiver zodat de bal precies tussen de twee inviel enzo de 
verdediger van de Alblas op kon ruimen. Zodoende bleef de Alblas hoop houden op een punt en die 
kwam er uiteindelijk toch. In de allerlaatste minuut kwamen zij op links goed door en de bal kwam in de 
doelmond terecht.Binnenmaas kreeg de bal niet goed weg en viel zo voor de voeten van de aankomende 
middenvelder.Die schoot de bal hard en hoog in en hier had de uitstekend keepende Fortuin geen 
antwoord op.1-1.Deze uitslag was gezien de tweede helft van de Alblas zeker terecht maar was voor 
Binnenmaas niet nodig geweest als het de kansen die het kreeg had benut. Volgende week de 
uitwedstrijd bij EBOH in Dordrecht een volgende kans om drie  broodnodige punten te halen om uit de 
onderste regionen weg te komen. 
 

 

 

 

       Pupil van de week is: Iris Remmers       

 

o De pupil van de week is Iris remmers speler uit de E6                                   
o Iris is 9 jaar oud en komt uit Puttershoek 
o Op welke positie speel  je: Spits 
o Haar favoriete club in de eredivisie is: PSV 
o Haar beste voetbaltrucje is: Achter het standbeen schieten 
o De beste speler van FC. Binnenmaas is: Johnny Mayers 
o De beste speler uit het profvoetbal is: Memphis Depay 
o Iris heeft haar voetbaltalent van haar opa Jaap 
o De trainer die zij wel eens graag zou willen ontmoeten is: 

Philip Cocu 
 

  



Een hele leuke middag als pupil van de week 
  
Zaterdag  4 oktober 2014 was ik pupil van de week bij de wedstrijd FC Binnenmaas 1 – De Alblas 1. 
Ik was om 10 uur al op de voetbal, want ik moest eerst zelf met mijn eigen team de E6 tegen Rozenburg 
E3 spelen. 7-0 gewonnen, dus dat begon al goed. Omstreeks kwart voor 1 moest ik mij melden bij Carol 
Kloos, waarna ik vervolgens aan de spelers van het 1e werd voorgesteld. Daarna ging ik om 1 uur mee met 
de wedstrijdbespreking van het 1e.  Tijdens de wedstrijdbespreking legde de trainer uit wat de spelers 
tijdens de wedstrijd moesten doen. 
Na de wedstrijdbespreking gingen we ons omkleden. Daarna ging ik met de spelers die in de basis 
stonden de warming-up doen.  Daarna ging ik de bal rond spelen met de wissels, Richard, Sander en 
Charly. Na dit gedaan te hebben ging ik met de wisselspelers en de reservekeeper Rob, de keeper Erwin 
inschieten. 
Na de warming-up gingen we nog even naar kleedkamer terug en daar geeft de trainer de laatste 
aanwijzingen voor de wedstrijd. 
Vervolgens gingen we naar het veld en liep ik met wedstrijdbal in mijn handen samen met de 
scheidsrechter, grensrechters en de beide elftallen het veld op. Op het veld ging de scheidsrechter de 
kaarten van de spelers bekijken. Daarna ging ik met de scheidsrechter, grensrechters en beide 
aanvoerders op de foto. 
Bij de aftrap kreeg ik de bal en passeerde dribbelend alle spelers van De Alblas voorbij en scoorde een 
doelpunt bij de keeper van De Alblas. 
Daarna ging de wedstrijd beginnen en ging ik tussen de wisselspelers op de reservebank zitten. 
In de eerste helft scoorde Kevin 1-0 voor FC Binnenmaas. Iedereen juichte van blijdschap. 
Met de rust was het nog steeds 1-0. In de rust kreeg ik thee met suiker. Tijdens de rust gaf de trainer nog 
enkele aanwijzingen. Tijdens de 2e helft ging ik met de wisselspelers warm lopen. 
Aan het eind van de 2e helft werd De Alblas helaas steeds sterker. Vlak voor tijd (in de blessuretijd) werd 
het dan ook 1-1. In de kleedkamer was iedereen dan ook heel teleurgesteld. 
Ondanks de teleurstelling kreeg ik toch nog een bal, waarop alle spelers hun naam hebben gezet. Daarna 
ging ik omkleden en met Carol mee naar de kantine. Daar kreeg ik nog een aantal cadeautjes. 
Bedankt Carol en het 1e voor deze hele leuke middag. Alleen jammer dat het 1e niet gewonnen heeft. 
 
Iris Remmers, 
Speelster FC Binnenmaas E6 
  



 
11 oktober 2014 

FC BINNENMAAS BOEKT TWEEDE OVERWINNING BIJ EBOH 
  
FC Binnenmaas ging vandaag op jacht naar de 2e overwinning van het seizoen en deze 3 punten moesten gehaald 
worden bij EBOH in Dordrecht. 
In de afgelopen wedstrijden hebben we een stijgende lijn gezien bij de spelers van Leo Dekker. 
Het spel was goed, spelend als een team en een prima conditie, alleen het niet maken van beslissende doelpunten 
zorgde er voor dat bijvoorbeeld in de wedstrijd van afgelopen week tegen De Alblas niet werd gewonnen, maar 
werd het een gelijk spel in de laatste minuut. 
Binnenmaas begon scherp aan deze wedstrijd en kreeg in de 7e minuut een hoekschop. Deze werd goed genomen 
door Sjoerd van der Pers en Kevin Kuijer kopte deze prima binnen en zo had Binnenmaas al snel de openingstreffer 
gevonden. 
Nu was het zaak om zo snel mogelijk de 0-2 te vinden en deze wedstrijd zo vroeg mogelijk te beslissen. 
Het was duidelijk dat EBOH even van slag was want in de 7 minuten na het doelpunt volgde nog een aantal goede 
kansen voor Binnenmaas om verder uit te lopen. 
8e minuut, een schot van Kevin Kuijer dat net over ging. 
10e minuut, een mooie diepe bal van Bas de Kruiff op Danny Maijers die er wel net bij kon maar niet genoeg kracht 
kon zetten. 
11e minuut, een goede voorzet van Remco van der Stel kon net niet binnen getikt worden door Kevin Kuijer. 
14e minuut, na een goede actie van Sjoerd van der Pers ging zijn schot op de lat. 
Kortom veel druk, veel kansen, maar niet de doelpunten om deze wedstrijd vroeg te beslissen. 
Dit zorgde er ook voor dat EBOH terug in de wedstrijd kon komen en dat resulteerde tot wat meer druk op het doel 
van Erwin Fortuin en een aantal hoekschoppen in een korte tijd. 
In de 31e minuut kreeg EBOH een vrije trap net buiten het 16 meter gebied, deze werd goed ingeschoten maar 
gelukkig zag Erwin Fortuin deze net naast het doel gaan. 
In de 41e minuut speelde de voorhoede van Binnenmaas een 100% kans niet goed uit, Kevin Kuijer scoorde wel, 
maar deze werd afgefloten voor buitenspel. 
Dus Binnenmaas ging net als afgelopen week met 1 doelpunt voorsprong de rust in, terwijl het ook met 2 of 3 
doelpunten verschil had kunnen zijn. 
De 2e helft begon Binnenmaas minder scherp, dit zorgde er voor dat Desi Sanderse in de 51e minuut een gele kaart 
kreeg, maar nog veel vervelender voor Binnenmaas was het, dat EBOH in de 58e minuut de 1-1. 
FC Binnenmaas had in de 60e minuut al hun antwoord klaar, Desi Sanderse wist de bal bij Danny Maijers te spelen 
en hij deed waarvoor hij terug is gekomen bij de selectie en dat is scoren 1-2. 
In de 65e minuut lukte Binnenmaas het dan toch om verder uit te lopen, opnieuw was het Kevin Kuijer die het net 
wist te vinden, deze keer was het een intikkertje maar hij stond wel op de juiste plek. 
Dit was ook gelijk het moment voor Leo Dekker om te wisselen, Desi Sanderse mocht het veld verlaten en Leutrim 
Hoxhaj kwam in het veld. 
Kort daarna mocht ook Kevin Kuijer naar de kant komen en voor hem kwam Sander de Heus in het veld. 
Ondanks dat EBOH het nog wel probeerde wisten beide partijen wel dat deze wedstrijd was gespeeld. 
In de 81e minuut kwam het moment van Mike Post, doordat hij ook in het veld mocht komen voor Danny Maijers 
gebeurde waar hij al zolang op zat te wachten en om vroeg en dat is dat zijn naam zou vernoemd worden in een 
verslag, sterker nog deze Mike Post had de kans om de 1-4 te maken, maar de doelman van EBOH wist dat te 
voorkomen. Leo Dekker zei ook gelijk dat, als Mike deze wel had gemaakt, hij hem gelijk weer van het veld had 
gehaald. 
In de 90e minuut was het Remco van der Stel met de laatste actie en wat voor actie. 
Remco bracht de eindstand op 1-4 met een zeer knappe, mooie en, niet onbelangrijk, een bewuste lob over de 
doelman van EBOH. 
Door deze overwinning staat FC Binnenmaas op een 8e plaats en hebben ze de aansluiting gevonden naar boven. 
Aankomende dinsdag speelt Binnenmaas een oefenwedstrijd thuis tegen GOZ en volgende week zaterdag spelen ze 
thuis voor de beker tegen SEV. 
Op 25 oktober is de eerst volgende competitie wedstrijd, deze is tegen thuis tegen de koploper Feyenoord. 
  
Opstelling FC Binnenmaas: 
Erwin Fortuin, Leon van der Stel, David Engels, Bas de Kruijff, Richard van der Wilt, Johnny Maijers, Sjoerd van der 
Pers, Kevin Kuijer (Sander de Heus), Desi Sanderse (Leutrim Hoxhaj ), Danny Maijers (Mike Post) en Remco van der 
Stel. 

  



11 oktober 2014 
Heinenoord 4 -  Binnenmaas 7                                                          ouderwets weekje 7e 
  
Na de 'uitglijder' bij Spijkenisse en de afzegging door IJVV de Zwervers vorige week stonden we wel erg 
laag op de ranglijst. De tegenstander van vandaag - Heinenoord 4 - Stond fier bovenaan. Aangezien we 
graag bovenin mee willen draaien was de opdracht duidelijk, winnen!! Afgemeld waren keeper Joff 
(vakantie), komeet Raymond (enkel) en 'sterkhouders' Daniel (klussen) en Roger (feestje). Jurrian stond 
niet aangemeld dus de spoeling was erg dun. Oh ja… ons Pietertje was ook nog afgemeld (klussen). Op 
zaterdag begonnen we al te lobbyen en te masseren. Jurrian meldde zich aan, Roger voor alleen de 1e 
helft, ons Pietertje voor de hele wedstrijd en op vrijdag belde ook Daniel dat ie - indien nodig - wilde 
komen. Inmiddels hadden we 13 1/2 man en dat was voldoende. Klasse boys!! Goed, Heinenoord 4 dus, 
een ploeg waartegen we alleen in de 8e klasse (het seizoen 2008/2009) speelden. Het werden 2 
enerverende wedstrijden. De bar koude uitwedstrijd op een stijf bevroren kunstgrasveld werd de match 
van het jaar. Via 0-1, 2-1, 2-3, 4-3 werd t uiteindelijk 4-5 met Spanjool Cees van Steen - wie kent hem niet 
- die met zijn 1e doelpunt ooit  matchwinner werd! Inmiddels spelen we een verdiepinkje hoger en zijn 
beide ploegen er een stuk op vooruitgegaan. We kwamen aan in de stromende regen en de 1e die ik zag 
was: Linke Linker, onze keeper van vandaag. Die vroeg of Raymond er niet bij was, want Linke heeft geen 
handschoenen en Ray (die beloofd had handschoenen te regelen) heeft geen rijbewijs! Dat werd een 
puzzeltje. Tal van oplossingen werden bedacht, uiteindelijk bracht een keeper van Heinenoord uitkomst 
en leende zijn handschoenen uit. TOP!! Bij de aftrap was het gelukkig droog. Vanaf de aftrap leden we 
wat knullig balverlies, we keken achterin even rond om te kijken hoe we 'stonden' en toen we een fractie 
van een seconde later weer naar voren keken stond Dave oog in oog met de keeper en was het 0-1, na 30 
seconde spelen. Dat is nog eens een droomstart!! Heinenoord was alles behalve geknakt. Ze gingen volop 
op jacht naar de gelijkmaker. Wij speelden vandaag 4-4-2 en onze tegenstander speelde over het hele 
veld 1 op 1. Ondanks dat we met 4 middenvelders speelden kwamen we telkens een mannetje tekort op 
het middenveld. Het duurde wel tot na de 1-1 gelijkmaker voor we doorhadden hoe we de angel uit hun 
spel moesten halen. Onze laatste man ging op het middenveld helpen en met een 3-5-2 opstelling liep het 
stukken beter. In de 1e helft liepen we met prima voetbal uit naar 1-2 (prachtige aanval van achteruit 
afgerond door Dave) en 1-3 (Dave) na een aanval over rechts. De 1-4 werd onterecht afgekeurd, 
verhinderd door de paal, het missen van een paar goede kansen en een aantal Huntelaar - Van Persie 
momentjes. Ook Heinenoord was een aantal malen dicht bij een doelpunt, maar wij hebben Linke Linker!! 
In de rust moest Roger weg, werden Yonne en ondergetekende gewisseld en kwamen Leon, Jesper en JC 
in het veld (aardige bank). Het werd een knotsgekke 2e helft. Jesper schoot binnen een minuut op de lat 
en na 48 minuten stond het 3-3, na een foutje achterin en een penalty (overtreding werd net buiten de 16 
gemaakt werd). Dat alles kwam omdat we door de wissels weer 4-4-2 speelden en geen 3-5-2. Dan zit je 
zo te balen en vrees je wederom een Spijkenisse scenario (na 1-3 voorsprong met 6-4 verliezen). We 
schakelden weer naar 3-5-2 en scoorden vrij snel de 3-4, Leon veroverde de bal op de laatste man en 
schoof simpel binnen. Nog geen minuut later mocht Dave door in buitenspel positie en dat was 3-5. Vanaf 
de aftrap scoorde Heinenoord de 4-5 en spartelde nog even tegen. De 4-6 van Jesper na - niet egoïstisch 
breedleggen - door Dave was de doodsteek. Even later mocht Jesper (eveneens in buitenspelpositie) 
alleen op de keeper af en tekende de 4-7 eindstand aan. Met een beetje meer overleg en minder voor 
eigen kans gaan hadden we de score nog verder uit kunnen bouwen. Bij 4-7 bleef het. Een aantrekkelijk 
en sportieve wedstrijd tussen 2 vrijwel gelijkwaardige ploegen, waarin wij veel strijd leverden en hun 
sterkte punten beter neutraliseerden dan zij de onze. Na 2 wedstrijden staat we op 3 punten, met een 
doelsaldo van 11 voor en 10 tegen. Ouderwetse cijfers voor het 7e, never a dull moment!! Tot volgende 
week.  
Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar 
  



4 oktober 2014 
FC Binnenmaas E6 - Rozenburg E3 (7-0)  
 
Vandaag speelde we thuis tegen Rozenburg E3. De tegenstanders werden door hun ouders aangemoedigd met, het 
zijn maar kleintjes !!! Al in de 2e minuut kreeg Iris een kans op doel. Iets later schiet Tom op de paal waardoor Iris 
in de rebound haar 1e doelpunt kan maken! (1-0) Mark heeft nog niet veel te doen gehad ! Wij zijn veel aan de 
bal. Via joep komt de bal voor en lukt het Iris de 2-0 te maken. 
Mark weet een onhandig geschoten bal te stoppen. Daar komt Jesper in actie en met een mooi schot zorgt hij voor 
de 3-0. Nog niet veel later weet Milan door aanspelen van Dylan 4-0 te maken ! Er word nog verschillende keren op 
doel geschoten van beiden kanten en Esmee en Tom weten de bal ook bij het doel vandaan te houden. Esmee 
schiet de bal naar de andere kant van het veld. Milan ontvangt de bal en gunt het doelpunt aan Dylan 5-0 . 
Na de rust weet Tom in een duel de bal weer goed weg te houden bij het doel! Ook Mark weet nog goede inzet 
tegen te houden . Sem komt mooi aan de bal, dribbelt vooruit en scoort de 6-0.  
De moet zakt de tegelspelers al in de schoenen en proberen nog te scoren maar tevergeefs ! Joep schiet op de paal 
en daardoor kan milan de 7-0. Een zeer verdiende overwinning in een klasse hoger. Ga ZO door!!!  
 
Een nieuwe supporter!!  
 
11 oktober 2014 
Rijnmond Hoogvliet E3 - FC Binnenmaas E6 (1-16)  FC Binnenmaas E6 HAALT UIT!!!!! 
 
Vandaag spelen we uit tegen Rijnmond Hoogvliet E 3, weer vroeg uit de veren. Half 9 de aftrap dus half 8 
vertrekken we gezamenlijk bij FC Binnenmaas.  
 
De wedstrijd gaat beginnen en iedereen staat op zijn vaste plek. We beginnen met de aftrap en tasten de 
tegenstander een beetje af en kijken wat we kunnen verwachten. De bal gaat wat heen en weer, en we gaan in de 
aanval. Jesper schiet maar de bal gaat helaas net over. Joep probeert een afstandsschot maar ook helaas naast. De 
2e poging van Joep, doelpunt. Joep zorgt voor 0-1 in de 6e minuut. De tegenstander gaat in de tegenaanval maar 
Mark staat er niet voor niets en weet met een goede redding de bal tegen te houden. 
We gaan weer in de aanval maar we verliezen de bal, deze komt bij Hoogvliet maar Jesper pakt de bal snel weer af 
en schiet 0-2 voor onze jongens en meiden. We weten elkaar goed te vinden en de ballen komen goed bij elkaar 
aan, Tom speelt naar Iris en deze speelt de bal naar Jordy. Helaas, net naast. Jesper speelt op Jordy,  Jordy kijkt en 
is nu wel succesvol 0-3. Hoogvliet weet eigenlijk niet meer wat ze moeten doen, het is eenrichtingsverkeer. Tom 
komt mee naar voren en schiet van grote afstand, de paal spat uit elkaar! Een mooi schot maar helaas stond de 
paal in de weg en kwam de bal terug. We blijven voetballen en Tom stormt weer naar voren. Met weer een 
afstandsschot en de rug van de tegenstander nu wel tussen de palen. (0-4) Het blijft lastig voetballen met de 
tegenstander die zo verdeelt over het veld staat. Stan pakt de bal van de tegenstander af, passeert en geeft een 
pass op maat op Dylan, Dylan haalt uit en jaagt de bal in de kruising 0-5 De scheids fluit voor de rust, op naar de 
kleedkamer om wat te drinken en te luisteren naar Patrick. 
 
De 2e helft begint met een andere opstelling. Patrick heeft aardig wat wijzigingen doorgevoerd. Iris staat in de goal 
en Mark onze keeper in de spits. Jesper en Stan komen voor te staan en Dylan samen met Esmee en Joep achterin. 
Stan is gebrand op ook een doelpunt en haalt alles uit de kast, z'n doelpoging gaat helaas op de paal. Nu zet 
Hoogvliet druk en gaat in de tegenaanval. Ze stormen op Iris af maar deze wordt niet gepasseerd want door haar 
redding en het wegwerken van Dylan wordt het een corner. We gaan in de aanval en via het rondspelen van de bal 
scoort Mark 0-6 en Jesper 0-7. De tegenstander valt graag en ook de waterzak wordt veelvuldig gebruikt. Hoogvliet 
neemt een vrije trap en scoort 1-7 mooi doelpunt en helaas onhoudbaar. We pakken de draad weer op 1-8 door 
een mooi rommel doelpunt van Stan die op de juiste plek stond.  Esmee wisselt van plek en komt in de spits. Nog 
voordat Hoogvliet het in de gaten heeft komt er een onverwachts afstandsschot welke hard in de netten verdwijnt 
1-9. Het meereizende publiek zien een smile van oor tot oor en glinsterde ogen. Ook wordt 10, 11, 12, 13 en 1-14 er 
in gerost door Esmee die niet meer te houden is. Niet 1 maar 2 hattricks en ook nog achter elkaar. Super!!!! 
Joep krijgt een vrije trap en zorgt voor de 1-15. Hoogvliet is de kluts totaal kwijt en er wordt een overtreding 
gemaakt. Stan eist de bal op en wil met een afstandsschot een doelpunt maken. Snel nog even overleg met Patrick 
en ja hoor probeer het maar is zijn antwoord. In plaats van het net wordt de kont van Mark geraakt. De bal rolt 
voor de voeten van Stan, neemt aan, leg de bal goed en doet 2 stappen naar achter om uit te kunnen halen. 
goallllll. 1-16. Wat een monsteruitslag.  
 
Een trouwe supporter! 


