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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 6, 10 november 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 2014 

 

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 16 november 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 12 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 Vrcup Slikkerveer C1 - Binnenmaas C1 19:00 18:00 
 Vrcup Binnenmaas D1 - GJS D1 19:00 nnb 

 Datum: zaterdag 15 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 oefen Binnenmaas 1 - NBSVV 1 14:30 Jaap van Drunen 
 6391 Egelant.Boys 2 - Binnenmaas 3 12:45 11:15 
 6402 WCR 2 - Binnenmaas 4 12:00 10:30 
 6413 GOZ 4 - Binnenmaas 5 14:30 13:45 
 15801 Binnenmaas 7 - Hellevoetsluis 7 14:30 Marco in 't Veld 
 17373 Binnenmaas 8 - Melissant 2 14:30 René Gomersbach 
 19819 Binnenmaas VE1 - OFB VE1 14:30 R. Dharampal 
 118643 NSVV A2 - Binnenmaas A2 12:30 11:30 
 173149 Binnenmaas B1 - Coal B1 12:30 Edwin van Meeningen 
 122514 Binnenmaas B2 - DVV09 B3 12:30 Jan de Jong 
 128499 Binnenmaas C1 - Slikkerveer C1 12:30 Raymond van Loon 
 128252 Binnenmaas C2 - ZBVH C1 09:00 Jesper de Ruiter 
 136154 Spijkenisse D3 - Binnenmaas D1 12:15 11:00 
 136590 Barendrecht D5 - Binnenmaas D2 10:15 09:15 
 136520 Binnenmaas D3 - Strijen D2 10:45 Sven Goud 
 173962 Binnenmaas D4 - OVV D3 10:45 Milan de Ruiter 
 136082 Binnenmaas D5 - VVOR D6 09:00 Aaron Nagtegaal 
 147959 Binnenmaas E1 - WFB E1 10:45 Mike Jongkoen 
 147808 Binnenmaas E2 - NOCKralingen E1 09:00 Yanik Gomersbach 
 147807 Binnenmaas E3 - Charlois, sv E4 10:45 Jerremy Boode 
 147658 Binnenmaas E4 - Spijkenisse E7 09:00 Raymond Buitendijk 
 148067 Spartaan'20 E7 - Binnenmaas E5 13:00 12:00 
 148101 Binnenmaas E6 - DRL E3 09:00 Jasper Barendrecht 
 147659 RVVH E8 - Binnenmaas E7 08:30 07:30 
 147785 Poortugaal E6 - Binnenmaas E8 08:30 07:30 
 161913 Binnenmaas F1 - Smitshoek F3 10:45 Lars Remmers 
 161622 Binnenmaas F2 - VVOR F4 09:00 Mike de Graaf 
 161538 Bolnes F2 - Binnenmaas F3 09:00 08:00 
 161587 NBSVV F1 - Binnenmaas F4 09:00 08:00 
 173883 Hekelingen F12 - Binnenmaas F5 08:30 07:30 
 161717 Coal F2 - Binnenmaas F6 08:30 07:30 
 minicomp SSS MP1 - Binnenmaas MP1 11:00 
 minicomp SSS MP1 - Binnenmaas MP2 11:00 
 24767 Binnenmaas MC1 - VDL MC1 10:45 Emiel Dekkers 
 175264 Binnenmaas D6M - LMO D3 10:45 Janniek van der Laan 
 171617 DVV09 MD1 - Binnenmaas MD2 09:00 07:45 
 170841 Binnenmaas ME1 - GOZ ME1 09:00 Dave Troost 
 147922 Binnenmaas E9M - Poortugaal E7 09:00 Emiel Dekkers 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 16 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 32926 Binnenmaas VE1 - CKC VE1 10:30 R. Dharampal 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 17 november 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: maandag 17 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 KNVB KNVB - opleiding SOII 19:00 - 

 Datum: woensdag 19 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 Vrcup Binnenmaas F1 - WCR F1 19:00 - 
 Vrcup Binnenmaas E1 - Hellevoetsluis E1 19:00 - 

 Datum: zaterdag 22 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 6377 's-Gravendeel 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:15 R.J. de Bruijn 
 10565 Binnenmaas 2 - BZC/Zuiderpark 2 12:00 M. Tahraoui 
 6388 Lombardijen 2 - Binnenmaas 3 11:00 09:30 
 6398 Botlek 3 - Binnenmaas 4 12:15 10:45 
 2327 Binnenmaas 5 - ZBVH 2 14:30 - 
 400 Binnenmaas 6 - TransvaliaZW 3 12:30 - 
 3706 Binnenmaas 7 - Brielle 8 14:30 - 
 4040 Binnenmaas 8 - DBGC 4 14:30 - 
 6464 Nieuwenhoorn A1 - Binnenmaas A1 14:30 12:45 F. Lugtigheid 
 118173 Binnenmaas A2 - SJO Goudswaard-Piershil A1 12:30 - 
 173150 WFB B1G - Binnenmaas B1 14:30 12:30 
 121663 Binnenmaas B2 - SJO Goudswaard-Piershil B1 10:45 - 
 127261 Barendrecht C2 - Binnenmaas C1 11:15 09:45 
 127041 Smitshoek C8 - Binnenmaas C2 13:00 11:45 
 135037 DRL D1 - Binnenmaas D1 10:15 09:00 
 134568 Binnenmaas D2 - Zwervers, IJVV de D2 09:00 Jesper de Ruiter 
 134920 VVOR D3 - Binnenmaas D3 08:30 07:30 
 134658 NBSVV D2 - Binnenmaas D4 09:00 08:00 
 134746 NSVV D5G - Binnenmaas D5 08:30 07:30 
 145646 Binnenmaas E1 - NSVV E1 10:45 Julian in 't Veld 
 145567 RVVH E3 - Binnenmaas E2 10:00 09:00 
 145586 Hekelingen E5 - Binnenmaas E3 10:45 09:45 
 145744 Smitshoek E7 - Binnenmaas E4 08:30 07:30 
 145958 Binnenmaas E5 - Oude Maas E3 10:45 Bryan Kruithof 
 145789 Binnenmaas E6 - ZBVH E1 09:00 Dave Troost 
 145968 's-Gravendeel E4 - Binnenmaas E7 08:30 07:30 
 145307 Rhoon E9 - Binnenmaas E8 10:45 09:45 
 159664 Barendrecht F3 - Binnenmaas F1 09:45 08:45 
 159402 Binnenmaas F2 - Slikkerveer F2 09:00 Lars Remmers 
 159175 Strijen F2 - Binnenmaas F3 09:15 08:30 
 159174 Strijen F3 - Binnenmaas F4 09:00 08:15 
 159268 Binnenmaas F5 - ZBVH F2 09:00 Mike Jongkoen 
 159694 Binnenmaas F6 - DHZ F2 09:00 Delano Wolff 
 6365 SHO MC1 - Binnenmaas MC1 12:30 11:30 
 134848 Binnenmaas D6M - Rijnm/Hgvl.Sp. D4 10:45 Bob Gomersbach 
 171621 CKC MD1 - Binnenmaas MD2 09:45 08:45 
 172733 Binnenmaas E9M - Kocatepe E2 09:00 Jerremy Boode 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 23 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38774 Alexandria'66 VE1 - Binnenmaas VE1 10:00 09:00 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen van 1 november 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - Seolto   5 - 0 

DHV - Binnenmaas 
 

3 - 4 

De Alblas - ZBC '97 
 

2 - 1 

EBOH - Groote Lindt 
 

0 - 2 

GSC/ODS - VVOR 
  

1 - 1 

SSS - 's-Gravendeel 2 - 1 

Zwervers IJVV - NSVV 
  

1 - 2 

        
Uitslagen van 8 november 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - SSS 
 

  2 - 3 

GSC/ODS - De Alblas 
 

3 - 3 

's-Gravendeel - NSVV 
  

1 - 5 

Groote Lindt - Feyenoord AV 2 - 4 

Seolto - EBOH 
  

0 - 1 

VVOR - Zwervers IJVV 6 - 2 

ZBC '97 - DHV 
  

3 - 1 

        
Programma voor 22 november 

   
Wedstrijd 

   
Feyenoord AV - De Alblas 

    
DHV - GSC/ODS 

    
EBOH - ZBC '97 

    
's-Gravendeel - Binnenmaas 

    
NSVV - VVOR 

     
SSS - Groote Lindt 

    
Zwervers IJVV - Seolto 

    

        
Programma voor 29 november 

   
Wedstrijd 

   

Binnenmaas - 
Zwervers 
IJVV 

  
   

De Alblas - DHV 
     

GSC/ODS - EBOH 
     

Groote Lindt - 's-Gravendeel 
   

Seolto - NSVV 
     

VVOR - Feyenoord AV 
   

ZBC '97 - SSS 
     

        
Stand per 25 oktober 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 9 9 0 0 27 42 6 

Groote Lindt 9 8 0 1 24 27 10 

SSS 9 7 0 2 21 20 16 

NSVV 9 6 1 2 19 21 16 

ZBC '97 9 5 1 3 16 21 15 

VVOR 9 3 4 2 13 25 14 

Binnenmaas 9 3 2 4 11 19 16 

De Alblas 9 3 2 4 11 16 18 

's-Gravendeel 9 3 2 4 11 20 23 

Zwervers IJVV 9 3 1 5 10 14 22 

EBOH 9 2 2 5 8 6 17 

GSC/ODS 9 1 2 6 5 9 26 

Seolto 9 0 2 7 2 8 32 

DHV 9 0 1 8 1 12 29 
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Uitslagen 

 

 
De wedstrijden van 27 oktober t/m 2 november 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

DHV 1 - Binnenmaas 1 3 - 4 
 

Binnenmaas E1 - SHO E1 6 - 2 
Binnenmaas 2 - Brielle 4 5 - 0 

 

Dilettant E2 - Binnenmaas E2 3 - 4 
RVVH 5 - Binnenmaas 3 BNO 

 

Spartaan'20 E6 - Binnenmaas E3 6 - 1 
Binnenmaas 4 - Spijkenisse 4 2 - 1 

 

Charlois, sv E2 - Binnenmaas E4 3 - 4 
Binnenmaas 5 - DBGC 3 6 - 1 

 

Binnenmaas E5 - CKC E3 3 - 5 
Binnenmaas 6 - Smitshoek 8 2 - 1 

 

Binnenmaas E6 - Oude Maas E4G 7 - 1 
SHO 7 - Binnenmaas 7 0 - 6 

 

NSVV E5 - Binnenmaas E7 4 - 4 
Binnenmaas 8 - Gravendeel 5 8 - 1 

 

Victoria'04 E6 - Binnenmaas E8 6 - 2 
Jonge Spartaan VE1 - Binnenmaas VE1 3 - 5 

 

Binnenmaas F1 - SHO F2 3 - 1 
Binnenmaas A1 - Kethel Spaland A1 2 - 6 

 

Binnenmaas F2 - Kocatepe F2 6 - 1 
Binnenmaas A2 - Heinenoord A1 4 - 2 

 

TransvaliaZW F1 - Binnenmaas F3 1 - 5 
Binnenmaas B1 - Rijnm/Hgvl.Sp. B1 0 - 3 

 

Spartaan'20 F8 - Binnenmaas F4 4 - 1 
Binnenmaas B2 - SHO B5 6 - 6 

 

Binnenmaas F5 - Den Bommel F2G 0 - 1 
Binnenmaas C1 - Kocatepe C1 4 - 2 

 

Binnenmaas F6 - Rhoon F9 5 - 3 
Hekelingen C4 - Binnenmaas C2 1 - 3 

 

Jodan Boys MC1 - Binnenmaas MC1 4 - 0 
NSVV D1 - Binnenmaas D1 1 - 2 

 

Binnenmaas D6M - Oude Maas D3G 9 - 0 
NSVV D2 - Binnenmaas D2 2 - 2 

 

Binnenmaas MD2 - Jonge Spartaan MD1 1 - 12 
Binnenmaas D3 - RVVH D4 5 - 4 

 

Binnenmaas ME1 - Rhoon ME1 0 - 10 
Oud-Beijerland D2 - Binnenmaas D4 0 - 1 

 

Binnenmaas E9M - Strijen E4 3 - 6 
Smitshoek D9 - Binnenmaas D5 4 - 1 

      
 
 
 

        De wedstrijden van 3 t/m 9 november 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 1 - SSS 1 2 - 3 
 

Spartaan'20 E3 - Binnenmaas E1 5 - 2 
Zwervers, IJVV de 3 - Binnenmaas 2 2 - 2 

 

Binnenmaas E2 - Zwervers, cvv E2 2 - 2 
Oude Maas 3 - Binnenmaas 4 2 - 1 

 

Binnenmaas E3 - Smitshoek E5 3 - 2 
Smitshoek 6 - Binnenmaas 5 2 - 5 

 

Binnenmaas E4 - Slikkerveer E4 5 - 1 
Zwervers, IJVV de 6 - Binnenmaas 6 6 - 2 

 

RVVH E5 - Binnenmaas E5 3 - 2 
Barendrecht 17 - Binnenmaas 7 3 - 2 

 

Gravendeel E2 - Binnenmaas E6 3 - 2 
Jonge Spartaan 4 - Binnenmaas 8 1 - 4 

 

Binnenmaas E7 - SNS E1G 2 - 2 
Binnenmaas VE1 - Stellendam VE1 uitg 

 

Binnenmaas E8 - Botlek E5 5 - 0 
NSVV A1 - Binnenmaas A1 9 - 2 

 

Overmaas F2 - Binnenmaas F1 1 - 5 
Oud-Beijerland A2 - Binnenmaas A2 0 - 6 

 

DRL F3 - Binnenmaas F2 3 - 2 
Oud-Beijerland B1 - Binnenmaas B1 3 - 2 

 

Binnenmaas F3 - Overmaas F3 6 - 1 
ZBVH B1 - Binnenmaas B2 1 - 2 

 

Binnenmaas F4 - Barendrecht F12 1 - 5 
DRL C1 - Binnenmaas C1 2 - 1 

 

SHO F7 - Binnenmaas F5 5 - 1 
Binnenmaas C2 - SHO C5 8 - 5 

 

TransvaliaZW F3 - Binnenmaas F6 9 - 0 
Binnenmaas D1 - Spartaan'20 D3 2 - 2 

 

Binnenmaas MC1 - Zwervers, IJVV MC1 1 - 2 
Binnenmaas D2 - Coal D1 8 - 1 

 

Spijkenisse D9 - Binnenmaas D6M 3 - 3 
Alexandria'66 D6 - Binnenmaas D3 1 - 1 

 

ZBVH ME1 - Binnenmaas ME1 10 - 1 
Binnenmaas D4 - DBGC D3G 3 - 2 

 

NSVV E7G - Binnenmaas E9M 11 - 1 
Binnenmaas D5 - Barendrecht D13M 3 - 2 

 

Binnenmaas VE1 - Excelsior R. VE1 
 

- 
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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! 

 

 

 

 

 
 

 
Zaterdag 25 oktober mocht ik Pupil van de week zijn bij de wedstrijd FC 
Binnenmaas- SC Feyenoord. 's Ochtends heb ik eerst meegespeeld met de F1. 
We hebben gewonnen met 3-1 en ik heb een kop doelpunt gemaakt. 
 
's Middags was ik Pupil van de week.  Binnenmaas moest tegen mijn favoriete 
club Feyenoord. Ik vond het wel heel spannend. In de kleedkamer stond de 
muziek heel hard.  
 
Na de warming-up liep ik met de scheidsrechter het veld op en mocht de aftrap 
nemen. Ik mocht de hele wedstrijd in de dug-out zitten en in de rust op de 
keeper schieten. Dit vond ik het allerleukst.  
De wedstrijd was heel spannend en ik vind het jammer dat Binnenmaas heeft 
verloren.  
 
Ik kreeg ook nog een hele mooie bal  met de handtekeningen van de spelers.  
Bedankt voor de leuke middag. 
 
Groetjes van Ralf Lindhout 
 

 

 

Pupil van de week 8 november 2014 

FC Binnenmaas - SSS 

Naam:    Tess Kelder Hoe 
oud ben je(geboortedatum):  09-03-2005 In 
welk elftal speel je:  ME1 Op 
welke positie speel je: Rechts voorin 
Vertel ons je beste voetbaltrucje:  Passeren en afsnijden Wie 
vind je de beste speler van FC Binnenmaas: Bob van Houten Wat 
is je favoriete club in de eredivisie:  Feyenoord Wie 
vind je de beste speler uit het profvoetbal:  Arjen Robben Van 
wie heb jij je voetbaltalent:  Mijn oom en      mijn   overgrootvader 
Welke trainer zou je graag eens ontmoeten?  Ronald Koeman,   Louis van Gaal 

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

FC BINNENMAAS MET MOEITE LANGS HDV 

Uitslag : 3-4 
Ruststand : 2-1 
  
Afgelopen zaterdag moesten de mannen van Leo Dekker op bezoek bij DHV, de Brabantse ploeg in Zevenbergsche Hoek. 
Na de uitstekende prestatie van vorige week tegen Feyenoord waren de verwachtingen voor deze wedstrijd hoog en 
was het de vraag of FC Binnenmaas ook zo’n goede wedstrijd kon spelen tegen een ploeg met nog maar 1 punt. 
  
Direct in het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de scherpte en concentratie van afgelopen week er nog niet 
was. Niemand van Binnenmaas stond echt goed en de passing was onder de maat. 
Dit resulteerde in de 12e minuut al tot een doelpunt voor de thuisploeg en dus de 1-0 door Elias Mourigh 
Nadat Binnenmaas de bal kwijt raakte kon de spits van SEV alleen op Erwin Fortuin af en schoot de bal over Erwin in het 
net. 
Pas in de 18e minuut was Binnenmaas voor het eerst gevaarlijk, Kevin Kuijer zijn schot van afstand kon gestopt worden 
door de doelman van DHV en zo bleef de stand 1-0. 
In de 24e minuut kreeg Binnenmaas een hoekschop, de bal kwam terecht bij Bas de Kruijff die op doel schoot en doordat 
deze van richting werd veranderd door een speler van DHV moest de doelman van DHV goed opletten. 
Het was duidelijk dat Binnenmaas wat meer druk ging zetten, maar het spel was nog niet goed. 
Toch wist Binnenmaas nog voor rust te scoren, na een goede actie van Sjoerd van der Pers aan de linkerkant kon hij de 
bal aan Johnny Maijers geven. Johnny had alle tijd om aan te nemen en te schieten en wist dan ook deze kans te 
benutten 1-1. 
Waar Binnenmaas al in gedachte met 1-1- de rust in zou gaan bleek DHV daar anders over te denken. 
Door een lange “paniek” bal van de verdediger van DHV kwam deze terecht voor de voeten van zijn spits Elias Mourigh 
en kon hij alleen op Erwin Fortuin af en zorgde opnieuw voor de voorsprong met zijn tweede doelpunt. 
  
Het kon niet anders dan dat Leo Dekker niet tevreden was en zou ingrijpen en dat gebeurde ook. Danny Maijers werd 
ingebracht en Sander de Heus mocht achterblijven in de kleedkamer. Nadat Binnenmaas in de 49e minuut gevaarlijk was 
met een hoekschop was het 5 minuten later dan toch raak. Na een knappe bal van Bas de Kruijff van achteruit wist 
Danny Maijers deze binnen te koppen en Binnenmaas kwam opnieuw langszij 2-2. 
Waar in de eerste helft iedereen dacht dat hier niks te halen viel kon je nu merken dat iedereen er in ging geloven dat er 
meer te halen viel dan 1 punt en met iedereen bedoel ik de spelers, staf en supporters. 
Binnenmaas voerde dan ook de druk op en dit resulteerde in een aantal kansen en mogelijkheden maar nog niet tot de 
voorsprong. Maar deze voorsprong kwam er wel, in de 75e minuut was het de beurt aan Leon van de Stel om met een 
bal van achteruit Danny Maijers te bedienen, hierdoor kon Danny alleen af op de doelman en schoot over de doelman 
de bal in het net. 
9 minuten later bracht Kevin Kuijer de stand op 2-4,  Remco van der Stel kon na een goede actie de achterlijn halen en 
een voorzet geven waar Kevin Kuijer als een echte spits op de goede plek stond en deze binnen kon koppen. 
Helaas was dit niet de eindstand want DHV wist via nogmaals via Elias Mourigh uiteindelijk in de 90e minuut de 3-4 te 
maken wat uiteindelijk ook de eindstand was. 
Graag wil ik de topscorer van Binnenmaas 2 Jim van Eck bedanken dat hij was overgekomen na zijn wedstrijd met het 2e. 
Deze wedstrijd was gewonnen door Binnenmaas 2 met 5-0. 
Het was geen beste wedstrijd van Binnenmaas, maar in de 2e helft hebben ze geknokt voor de 3 punten en die zijn dan 
ook dik verdiend. Kortom 3 punten, verder snel vergeten………..houdoe en bedankt. 
  
Alexander Kranendonk 
  
Opstelling FC Binnenmaas: Erwin Fortuin, Johnny Maijers, David Engels, Charlie de Graaf, Bas de Kruijff, Desi Sanderse, 
Sjoerd van der Pers, Kevin Kuijer, Sander de Heus, Leon van der Stel en Remco van der Stel. 
  
Wissels : Rob Verbaas, Mike Post, Danny Maijers en Jim van Eck. 
 
 
FC BINNENMAAS KOMT TEKORT TEGEN SSS 
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FC Binnenmaas wacht nog steeds op de eerste thuisoverwinning. Afgelopen zaterdag stond de eerste 
streekderby op het programma, tegen het op de derde plaats staande SSS in Klaaswaal. 
Het spektakel zat in het eerste half uur. Al na 3 minuten wist de topscoorder van SSS, Dennis de Cauwer, de 
score te openen. Lang kon SSS niet van deze voorsprong genieten, want 1 minuut later schoot Danny Maijers 
de bal schitterend in de kruising. 
In de 11e minuut was het alweer raak. Dit keer was het laatste man Jurjen Nienhuis van SSS die de bal in de 
uiterste hoek knalde: 1-2. FC Binnenmaas ging nog niet bij de pakken neer zitten, maar ging op zoek naar de 
gelijkmaker. Die kwam er ook, in de 21 minuut. Het was wederom Danny Maijers van FC Binnenmaas die  de 
gelijkmaker aantekende. 
Maar ook nu weer was de gelijke stand van korte duur, want in de 28e minuut was het wederom Dennis de 
Cauwer van SSS, die doelman Erwin Fortuin kansloos liet en de 2.3 aantekende. 
Daarna was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Over en weer waren er nog wat kansen, maar de stand van 2-3 
bleef op het bord scorebord staan. 
Volgende week is FC Binnenmaas vrij en oefent het om 14.30 thuis tegen NBSVV. Een week later gaat FC 
Binnenmaas op bezoek bij de buren uit ‘s=Gravendeel.  

Opstelling FC Binnenmaas: Erwin Fortuin,Richard van der Wilt (Charlie de Graaf), Leon van der Stel, David 
Engels, Bas de Kruijff, Desi Sanderse (Sven Beckers),Johnny Maijers, Sjoerd van der Pers (Leutrim Hoxhaj), 
Kevin Kuijer, Danny Maijers en Remco van der Stel. 
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Barendrecht 17 - Binnenmaas 7                     Het lag (niet) allemaal aan de scheidsrechter 
Soms is het beter een verslag op maandag te schrijven en niet direct na de wedstrijd. Direct na afloop winnen de 

mannelijke hormonen het van het gezond verstand en de realiteitszin. Ik ga er dan ook van uit dat (vrijwel)  iedereen die 

zaterdag meespeelde of toeschouwer was zich kan vinden in de conclusies uit dit verslag. Maar goed, dat was even een 

praatje vooraf. We vertrokken als nummer 2 in de stand naar middenmoter Barendrecht, de enige ploeg die tot nu toe 

punten had afgesnoept van koploper Hellevoetsluis, onze tegenstander van komende zaterdag. Er werd met geen 

woord gerept over komende zaterdag, de focus lag geheel op Barendrecht. Om half 1 stonden we aan de aftrap op een 

zonovergoten veld 5 van sportpark De Bongerd. De scheidsrechter van dienst was een speler uit hun elftal die vandaag 

voor het eerst (en naar eigen zeggen ook voor het laatst)  een wedstrijd floot. De 1e helft had hij weinig te doen, 

behalve het voor 10 minuten wegsturen van hun laatste man, die als een volleerd volleyballer een bal wegsloeg, ter 

voorkoming van een vrije doortocht van Dave. We hadden moeite om onze spitsen te bereiken, hadden het middenveld 

niet in handen en hadden achterin onze handen vol aan hun snelle spitsen. Zelf misten we een paar halve kansen, maar 

dat we bij rust niet op achterstand stonden (van 2 of 3 goals) was alleen te danken aan de zeer sterk keepende Linke 

Linker. Onze Jaap had er in de rust slechts 1 woord voor over: het is gewoon K.T  Maar goed, in de 2e helft hadden we 

nog tijd en kans genoeg om te laten zien dat we wel goed kunnen voetballen. Na een minuut of 5 scoorde Dave (na een 

diepe pass van Roger) uit het niets de 0-1. Dat was een mooie opsteker voor ons en een tegenvaller voor Barendrecht 

dat 'de messen sleep'. De scheidsrechter wilde mannelijk voetbal toestaan, dat was niet zo verstandig met 2 ploegen die 

per se wilden winnen. Er waren pittige overtredingen aan beide zeiden, hetgeen het spel niet ten goede kwam. 

Halverwege de 2e helft viel de 1-1 dan toch, 1 van onze verdedigers ging lopen met de bal in het strafschopgebied, leed 

balverlies en dat werd ongenadig afgestraft. Binnen 2 minuten stonden we weer op voorsprong na een zeer makkelijk 

gegeven penalty. Richard schoot m keihard - via de binnenkamt van de paal - binnen. Barendrecht ging alles of niets 

spelen, speelde nog 10 minuten met een man minder na een idiote overtreding op Dave. Ook werd Dave nog aangetikt 

'net binnen de 16', te licht voor een penalty, maar de scheidsrechter floot toch en legde hem de bal op de rand van de 

16, de vrije trap leverde  niets op. Een zeer fraaie counter leverde nog bijna de 1-3 op. Yonne haalde nog een bal van de 

lijn, we overleefden een paar hachelijke momenten en leken tot 5 minuten voor tijd met 3 punten huiswaarts te keren. 

5 minuten voor tijd….. een situatie aan de zijlijn, onze grensrechter geeft aan niet te weten of het een corner of een 

achterbal is, (het was een achterbal) het werd een corner. De corner werd afgeslagen, opnieuw ingebracht en door 1 

van onze verdedigers heel fraai over onze keeper heen in de kruising gekopt (3 minuten daarvoor kopte hij hem bij het 

andere doel net over de kruising). Dat was de 2-2, een stand waar beide ploegen geen genoegen mee namen. Het werd 

een enerverende slotfase, die zwaar in mineur eindigde. Een valpartij binnen de 16 werd beoordeeld als een overtreding 

van JC. De penalty werd onhoudbaar binnengeschoten (3-2) en er was geen tijd meer om de schade te repareren. We 

waren des duivels op de scheidsrechter, dat is te begrijpen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we vandaag maximaal 1 

punt hadden verdiend, het voetbal slecht was, Barendrecht goed voetbalde en dat we net zo makkelijk een penalty 

meekregen als tegen. Zaterdag ontvangen we als nummer 3 de koploper, We staan op 4 punten afstand, laten we dat 

gaatje maar eens verkleinen tot 1! Dan moet het wel stukken beter zijn dan afgelopen zaterdag.  

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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FC Binnenmaas  E3 speelt voorwedstrijd bij FC Dordrecht 

Zondag 9 november hebben de 
pupillen van FCB E3 een 
voorwedstrijd tegen Pelikaan 
gespeeld in het Riwal stadion van FC 
Dordrecht, als opwarmertje voor FC 
Dordrecht – FC Twente. Met een 
grote groep supporters vertrokken 
we naar Dordrecht waar we om 12.15 
uur hartelijk werden ontvangen. In de 
kleedkamer konden we ons 
klaarmaken voor onze wedstrijd. 
Iedereen vond het allemaal reuze 
spannend om in een echt 
voetbalstadion te mogen spelen, 
maar de jongens  genoten met volle 
teugen. In een zeer goede en 
aantrekkelijke wedstrijd tegen 
PelikaanE3 kwam FC Binnenmaas via 
een mooie actie van Olaf op een 1-0 
voorsprong.  Het gejuich van de 
meegereisde supporters leek wel alsof het stadion al bommetje vol zat! FC Binnenmaas hield goed stand, maar kon 
helaas niet voorkomen dat voor rust de 1-1 op het scorebord kwam. De rust werd op het veld en in de dug-outs 
doorgebracht. Inmiddels kwamen de ‘ echte’  spelers ook het veld op om te kijken, en onze jongens wilden natuurlijk 
even snel met een paar Twente profs op de foto. 

De 2e helft trokken we de lijn van de de 1e goed door en bleven we goed in onze posities spelen, en creëerden we de 
nodige kansen. Helaas stond de paal en de keeper ons in de weg. Het bleef uiteindelijk 1-1 , en kunnen we terugkijken 
op een prima wedstrijd! En dat tegen een team dat in de 1e klasse uitkomt! 

Vervolgens mochten de jongens zich in de kleedkamer opfrissen, en werden we daarna naar de Zuid-tribune gebracht 
waar me samen met onze eigen supporters de wedstrijd Dordt – Twente konden volgen. Helaas stond het al vrij snel 0-3 
en moest Dordrecht al na 25 minuten met 10 man verder waardoor het op dat moment al geen wedstrijd meer was. 
Maar onze jongens werden 10 minuten voor rust al weer opgehaald, en we begaven ons weer richting kleedkamer als 
voorbereiding op de penaltybokaal tegen Pelikaan. 

Tijdens de rust van Dordrecht – Twente mochten ze allemaal  (10 spelers per team) een penalty nemen op de keeper 
van Dordrecht. Na een spannende strijd won Pelikaan deze penaltybokaal nipt met 4-3. 

Niet getreurd, want daarna mochten de 
jongens een ereronde langs het hele veld 
maken en dat was echt een fantastische 
belevenis voor de mannen met al dat publiek 
op de tribunes. De 2e helft vielen er bij de ‘ 
echte wedstrijd’  geen doelpunten meer en 
verloor Dordrecht helaas met 0-4 van 
Twente. Een ervaring rijker en een dag om 
nooit meer te vergeten keerden we 
supertrots huiswaarts. Namens spelers en 
trainers van E3 bedanken we FC Dordrecht 
voor deze superleuke dag en de gastvrijheid 
die ons is aangeboden, en binnen FCB 
bedanken wij Jerry Schouten die  het 
initiatief heeft genomen om deze dag 
georganiseerd te krijgen.  
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's-Gravendeel E2 - FC Binnenmaas E6 (08-11-2014)  
 
Vandaag de 2e competitie wedstrijd op het programma met een pittige tegenstander op het programma 's-
Gravendeel E2. 'S-Gravendeel speelde in de bekerronde van de 5e klasse tegen onze E4 dus we waren al 
gewaarschuwd. De aanvang van de wedstrijd liet al even op zich wachten aangezien de beoogde 
scheidsrechter niet kwam opdagen. Gelukkig was er "andere" vrijwilliger die de fluit ter handen wilde nemen. 
Vanaf het fluitsignaal zet s-gravendeel ons direct onder druk. Waarin wij het erg lastig hebben tegen de soms 
wel 2 koppen grotere tegenstanders. Het resulteerde in wat kans van s-gravendeel. Waarin onze verdedigers 
en Mark ons een aantal keer van een achterstand weerhouden. Na 10 minuten komen we beter in ons spel. 
En kunnen we op de zanderige gras mat beter gaan combineren. We komen er een paar keer goed uit via de 
buitenkanten met Dylan en Iris. Maar we zijn dan niet gelukkig in de afronding met kansen voor Joep, Jordy en 
Iris. De openingstreffer hangt en de lucht en we worden beloond 0-1 door Iris. S-gravendeel pakt de draad op 
en gaat nog fysieker spelen. Via de linkerkant komen ze er goed door en rond de linksbuiten beheerst af in de 
verre hoek 1-1. We laten ons niet afleiden door dit tikje en gaan weer lekker voetballen. Het balletje gaat 
lekker rond. Iris komt over links langs haar direct tegenstander en schiet hard op de goede keeper van S-
gravendeel. Die deze keer de bal niet goed verwerkt en de bal achter hem ziet verdwijnen 1-2.  
Met deze stand gaan we rusten.  
We starten de tweede helft iets te flauw waardoor we s-gravendeel te veel ruimte geven. Dit resulteert dan al 
snel in de 2-2. We gaan weer lekker voetballen maar maken het soms te lastig door te vergeten om de 
simpele oplossingen te zoeken. S-gravendeel krijgt een corner welke goed voorkomt en helaas via 1 van ons 
achter Mark beland 3-2. We stropen de mouwen op en zoeken vol de aanval waarbij we s-gravendeel flink 
onder druk zetten. Er wordt hier en daar met prachtige passes gestrooid waardoor we gevaarlijk worden maar 
helaas de keeper voorkomt de gelijkmaker. We gooien er nog een schepje boven op en Iris, Jordy, Joep Tom 
en Stan hebben nog kansen maar helaas. Iris gaat alleen op de keeper af en wordt neergehaald wat resulteert 
in een vrij trap?? Het blijft 3-2. We hadden hier zeker 1 punt verdiend maar helaas mocht dit niet zo zijn 
vandaag. We hebben laten zien dat we heel goed kunnen voetballen en ruim driekwart van de wedstrijd beter 
waren dan onze tegenstander. Dat de doelpunten er niet in gaan is vandaag gewoon pech. We kunnen trots 
zijn op ons spel en de werklust voor elkaar.  
Op naar de volgende wedstrijd  
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Wedstrijdverslag 1 november 2014. 

Binnenmaas E6 tegen Oude Maas E4G  7 – 1 (2 – 1) 

Vandaag 1 november de eerste wedstrijd van de competitie, waarin we weer een klasse hoger (6e) zijn gaan 
spelen. De wedstrijd begint om 9 uur, waarbij de toeschouwers denken, dat de tegenstand van een wat hoger 
niveau is, dan de afgelopen 8 wedstrijden. Dit valt achteraf mee.  
Na wat heen en weer spel, schiet Iris na 5 minuten de bal binnen met een mooi afstandsschot.  Gelijk hierna 
zijn er nog kansen voor Jesper en Dylan, maar deze gaan op de paal en naast. Hierna komt de tegenstander op 
onze helft, maar Mark komt ver uit zijn doel, en werkt de bal weg. 
Na 10 minuten weet Jesper weer door te breken, en lopt de bal met een beheerst “puntertje" in de goal. 2 – 
0. Even later geeft Stan een mooie steekpass naar voren, maar de defensie van de tegenstander werkt deze 
bal weg over de achterlijn ; corner voor ons. Iris neemt hem, maar Dylan krijgt hem net niet lekker op zijn 
voet. Esmee schiet naar Joep, maar de bal komt terug op de helft van Binnenmaas. Oude Maas krijgt 2 kansen 
om op ons doel te schieten, maar gelukkig 2 keer naast.  
Weer een doorbraak van Oude Maas, die nu toch wel wat sterker wordt. Tom werkt de bal weer eens goed 
weg, maar Oude Maas krijgt even later toch weer een kans; 2 – 1 in de 17e minuut. Het gaat nu over en weer. 
Dylan schiet weer hard op de keeper, maar dit resulteert in een corner. Iris en Joep krijgen nog kansen, maar 
helaas niet raak. Jesper komt in aanvaring met een tegenstander en dit levert net buiten de 16 meter een vrije 
trap op, voor de tegenstander. Mark heeft hem gelukkig. De bal gaat snel weer naar de goede helft, waar Iris 
weer de bal op het doel schiet, maar mist. Als Tom even later een uitbal in wil gooien, fluit de goed fluitende 
scheids Luuk, voor rust : 2-1 voor. 
Na de rust, en ongetwijfeld een donderpreek van onze  trainer, zet de tegenstander gelijk druk, wat na 2 
minuten  resulteert in een schot op onze paal . Via Tom en een schot van Iris, krijgen we weer een corner. Iris 
neemt hem en Tom schiet hem genadeloos in het net ; 3 – 1 ! Na de aftrap schiet Esmee de bal weer naar 
voren, waarna Jesper de bal op de keeper schiet. Hij mist, maar Dylan schiet hard binnen. 4 – 1 . 
Even later komt de tegenstander voor ons doel. De bal glijd uit Mark zijn handen, maar met een snoekduik 
haalt hij de bal toch nog van, of net voor de lijn weg. Lisa van de tegenpartij schiet even later de bal naar Tom. 
Oeps roept ze, wat haar trainer en de supporters van Binnenmaas  toch wel een lach bezorgt. In de 8e minuut 
neemt Jesper een corner en Tom schiet de 5 – 1 binnen. Hierna volgen nog meer schoten op het doel van de 
tegenstander. Maar na een actie, waarbij Jesper 2 man van Oude Maas uitspeelt, maakt hij de 6 – 1. Even later 
schiet de tegenpartij weer net naast, maar de corner die hieruit volgt, word door Joep vakkundig 
overgenomen, waardoor we weer op de helft van de tegenstander zijn. Hier wordt Esmee gevloerd door de 
tegenstander. Even later heeft Iris nog een kans en schiet Stan over. Ook Tom schiet op de keeper, maar deze 
kan er net bij. Maar dan komt Dylan Robben in actie. Hij omspeelt 3 spelers van Oude Maas en schiet de bal 
op de keeper, die hem net pakt. Bijna iedereen heeft nu nog kansen, maar Stan scoort uiteindelijk in de 
24eminuut van de tweede helft de 7 – 1. Hierna hebben we nog een sponsincident bij de tegenstander, maar 
zodra de bal weer in het spel komt, fluit de scheids af. 
Het was een mooie wedstrijd, de 9egewonnen op rij, waarin iedereen weer heeft laten zien dat we elke 
wedstrijd een beetje groeien. Met dank aan onze trainers.  
Een enthousiaste supporter 

x-apple-data-detectors://2/
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01-11-2014 FC Binnenmaas F1 – SHO F2 
3 november, 2014 

 
Nu de bekerrondes achter de rug zijn en de competitie begint, leek het mij een mooi moment om te beginnen 
met de wedstrijdverslagen voor de F1. In de beker zijn we in eerste instantie ingedeeld in de 2eklasse. Maar na 
een aantal stevige nederlagen werden we al halverwege de beker in de 3e klasse ingedeeld. De resultaten hier 
waren een stuk positiever. Dus er werd vandaag met frisse moed aangetreden tegen SHO F2, die toevallig ook 
de laatste tegenstander was in de beker. Toen werd er met 3-1 gewonnen. Maar resultaten behaald in het 
verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 
In een heerlijk zonnetje wordt er afgetrapt. Het begin is voor Binnenmaas en er wordt goed en fel druk gezet 
op de spelers van SHO. De kansen kunnen niet uitblijven. En dat doen ze dus ook niet. Na de diepte te zijn 
ingestuurd door Melo, wordt Karsten op links onderuitgehaald. Vrije trap voor Binnenmaas! Karsten neemt 
hem zelf. Iedereen verzamelt zich in het doelgebied, omdat de bal voorgezet lijkt te gaan worden. Maar 
Karsten besluit het in een keer te proberen en de bal eindigt hoog en strak in het doel. De verdiende 
voorsprong is daar, 1-0! De jongens gaan op dezelfde voet door op zoek naar een tweede goal. Halverwege de 
eerste helft is er nog een monsterkans voor Karsten die een op een op de keeper van SHO af kan na een 
bekeken pass van Joost. Helaas verdwijnt de bal net naast de goal. Achterin wordt er trouwens strak 
verdedigd en geven Melo, Daniël M. en Daniël de S. weinig weg. Maarten heeft het dus relatief rustig. Maar 
hij weet wel met zijn verre uittrappen goed het spel naar voren te verleggen op die momenten dat er wat 
druk van SHO dreigt te ontstaan. Doordat er goed naar voren wordt gevoetbald krijgen we ook de nodige 
corners mee.  In een van die corners weten we voor de tweede keer het net te vinden.  Het is Daniël M. die de 
afgeslagen corner oppakt, niet twijfelt en knalhard uithaalt, 2-0! 

Na de rust lijkt de concentratie wat te verslappen en hierdoor krijgt SHO wat meer gelegenheid om eruit te 
komen. Ook bij een corner die SHO mag nemen, wordt er even niet voldoende op de tegenstanders gelet en 
kan een SHO speler vrij intikken. Hierdoor wordt het eigenlijk nog onnodig spannend, maar de jongens lijken 
op tijd weer bij de les en pikken het goede spel uit de eerste helft weer op. Joshua levert op het veld de 
nodige strijd en verovert heel wat belangrijke ballen. Voorin is ook Sebastiaan nadrukkelijk op zoek naar zijn 
goaltje en gooit er de nodige dribbels uit. En niet zonder succes, want op een gegeven moment is hij de 
boomlange laatste verdediger van SHO voorbij gedribbeld. Na de bal voor zijn favoriete rechter te hebben 
gelegd, kan hij afdrukken en jawel, de 3-1! Dit is ook de eindstand en dus weer dezelfde uitslag als een week 
eerder. 

Goed gespeeld mannen en tot volgende week op bezoek bij Overmaas. 

Uw verslaggever, 

F. An 
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Overmaas F2 - FC Binnenmaas F1 

8 November 2014 – Deze vroege morgen zijn we op bezoek bij Overmaas. Helaas zijn we maar met zeven 
spelers, omdat Melo ziek heeft moeten afhaken.  Na de warming-up staan beide teams klaar om af te 
trappen. Er is alleen nog geen spoor van de scheidsrechter te ontdekken. Pas nadat de trainer van Overmaas 
navraag is gaan doen, komt de scheids vijf minuten later aansjokken. 

Na enige vertraging gaat de eerste helft dan eindelijk van start. We beginnen goed aan de wedstrijd en dit 
leidt al snel tot de eerste kans. Daniël de S. neemt de eerste corner die bij Karsten uitkomt. Die haalt uit en de 
bal eindigt op de paal. Even later kan Karsten vanaf links op de keeper afgaan. Hij schiet en de keeper kan de 
bal maar half tegenhouden. Joost is attent meegelopen en kan de bal het laatste zetje over de lijn geven. De 
terechte 1-0 is gemaakt! Het is Binnenmaas die het spel dicteert en de nodige kansen krijgt om de score 
verder uit te bouwen. Zo krijgt Karsten nog een vrije trap die op de paal belandt. Achterin wordt er nauwelijks 
wat weggegeven. Een keer is Daniël M. omsingeld door wat Overmaas spelers maar weet hij zichzelf met een 
fraaie ‘Zidane move’ weer vrij te spelen. Voorin zijn er tal van kansen, maar het vizier staat nog niet helemaal 
scherp en dus gaan we de rust in met slechts een doelpuntje verschil. Gezien het overwicht had dit wel wat 
meer moeten zijn. 

De jongens waren nog niet helemaal bij de les na de aftrap voor de tweede helft, want Overmaas kan voor de 
eerste keer gevaarlijk worden. Hun spits gaat op Maarten af , maar die kan de bal niet meer van de spits 
afpakken. De Overmaas-spits weet af te werken en onvoorstelbaar genoeg staat het nu 1-1. Overmaas wordt 
nog een keer gevaarlijk, maar al snel nemen de jongens het heft weer in handen en gaan weer op zoek naar 
doelpunten. Dit resulteert al snel in een grote kans voor Joost, maar de bal verdwijnt net naast. De volgende 
mogelijkheid ontstaat op links na goed samenspel tussen Karsten en Sebastiaan. Sebastiaan geeft Karsten een 
keurige pass en Kasten weet hard en laag binnen te trappen, 2-1 dus. Vlak daarna krijgt Joshua op links de bal. 
Hij wordt niet echt aangepakt en besluit daarop op avontuur te gaan met de bal. Na een heerlijke shuffle, 
volgt er een afgemeten schot die bij de eerst paal binnenvliegt. De Binnenmaas supporters dachten aan een 
bal in het zijnet, maar hij zat toch echt, 3-1! De volgende kans is er voor Karsten die een schot van richting 
veranderd ziet worden en daardoor ook de Overmaas keeper verrast, 4-1! Er is nog een kans voor Joshua die 
echter hoog over schiet. Overmaas komt er niet meer uit, mede door het goede verdedigende werk van beide 
Daniëls die elkaar goed weten te helpen als het nodig is. Voorin komt er nog een vrije trap en Sebastiaan heeft 
al gezien dat die perfect ligt voor hem. Hij neemt hem daarna ook op geweldige wijze en de bal slaat hoog in 
het doel binnen! Het is nu 5-1 en alhoewel er nog genoeg kansen niet worden benut zijn we de tweede helft 
een stuk effectiever. Het blijft vervolgens wel steken op 5-1.  

Met deze goede uitslag staan we nu zelfs op de 1e plaats! Volgende week meldt zich met Smitshoek wel een 
sterkere tegenstander dus ik ben benieuwd!  

Tot volgende week. 

Uw verslaggever, 

F.  An 
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