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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 7, 24 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 30 november 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 26 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 16211 Binnenmaas VE1 - Stellendam VE1 20:00 - 

 Datum: zaterdag 29 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 1754 Binnenmaas 1 - Zwervers, IJVV de 1 14:30 G. den Tuinder 
 13893 Barendrecht 5 - Binnenmaas 2 12:00 10:30 V. van Drunen 
 11197 Binnenmaas 4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 3 14:30 R. Dharampal 
 6409 's-Gravendeel 3 - Binnenmaas 5 12:00 11:00 
 6420 's-Gravendeel 4 - Binnenmaas 6 14:30 13:30 
 6431 Oud-Beijerland 3 - Binnenmaas 7 12:00 11:15 
 105582 WFB 4 - Binnenmaas 8 12:30 11:00 
 3738 Binnenmaas VE1 - Brielle VE1 14:30 Kevin de Jong 
 oefen Binnenmaas C2 - SSS C2 09:00 - 
 141212 Binnenmaas D5 - VFC D7 09:00 Jesper de Ruiter 
 oefen Binnenmaas E2 - SHO E2 09:00 Bob Gomersbach 
 146117 Binnenmaas E4 - Rhoon E5 09:00 David Zom 
 174836 Binnenmaas E5 - Slikkerveer E5 10:45 Raymond Buitendijk 
 174839 Binnenmaas E6 - RVVH E4 09:00 Janniek van der Laan 
 174887 Binnenmaas E7 - LMO E3 09:00 Sven Goud 
 146383 Binnenmaas E8 - Spijkenisse E14 09:00 Jasper Barendrecht 
 174956 Binnenmaas F3 - Barendrecht F5 10:45 Yanik Gomersbach 
 minicomp Binnenmaas MP1 - Strijen MP1 12:00  
 minicomp Heinenoord MP1 - Binnenmaas MP2 11:00 10:45 
 minicomp Oud Beijerland MP1 - Binnenmaas MP3 09:30 08:45 
 9562 Binnenmaas MC1 - LYRA MC1 10:45 Emiel Dekkers 
 171622 Binnenmaas MD2 - SHO MD2 10:45 Milan de Ruiter 
 oefen SVS ME2 - Binnenmaas ME1 08:30 07:30 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 30 november 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 28592 Binnenmaas VE1 - Feyenoord AV VE1 10:30 - 

 

 

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.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 2 december 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 2 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 134568 Binnenmaas D2 - Zwervers, IJVV de D2 19:00 - 

 Datum: zaterdag 6 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 6376 NSVV 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 D. Broeckaert 
 539 Binnenmaas 2 - 's-Gravendeel 2 12:00 H. Schippers 
 19580 Binnenmaas 4 - WCR 2 14:30 Marco in 't Veld 
 15553 Binnenmaas 5 - GOZ 4 14:30 R. Dharampal 
 6430 Hellevoetsluis 7 - Binnenmaas 7 14:30 13:15 
 6441 Melissant 2 - Binnenmaas 8 14:30 13:00 
 6453 OFB VE1 - Binnenmaas VE1 14:30 13:30 
 4600 Binnenmaas A1 - OVV A1 14:30 C. Bosschieter 
 118310 Spijkenisse A4 - Binnenmaas A2 14:30 13:30 
 173151 Binnenmaas B1 - Flakkee B1 12:30 - 
 121945 Binnenmaas B2 - Jonge Spartaan B4 12:30 - 
 127691 Binnenmaas C1 - GOZ C1 10:45 - 
 127444 Binnenmaas C2 - GOZ C2 09:00 Jesper de Ruiter 
 135333 WCR D1 - Binnenmaas D1 10:15 09:00 
 135242 GOZ D1 - Binnenmaas D2 09:30 08:45 
 135494 Binnenmaas D3 - NOCKralingen D2 09:00 Aaron Nagtegaal 
 135182 Binnenmaas D4 - 's-Gravendeel D2 09:00 Michael Kreukniet 
 179527 Binnenmaas D5 - BVCB D7 09:00 Luuk Pardoen 
 146800 Zuidland E1 - Binnenmaas E1 09:00 08:00 
 146267 Binnenmaas E2 - VVOR E4 09:00 Lars Remmers 
 146266 Binnenmaas E3 - Oude Maas E2 10:45 Julian in 't Veld 
 146490 SSS E1 - Binnenmaas E7 09:00 08:15 
 160431 Binnenmaas F1 - Hekelingen F2 10:45 Bob Gomersbach 
 160540 Smitshoek F5 - Binnenmaas F2 09:45 08:45 
 160145 Binnenmaas F3 - Charlois, sv F4 10:45 Jerremy Boode 
 160144 Binnenmaas F4 - SSS F2 09:00 Bryan Kruithof 
 159954 NSVV F5 - Binnenmaas F5 12:30 11:30 
 160260 Charlois, sv F8 - Binnenmaas F6 09:00 08:00 
 89015 FC 's-Gravenzande MC1 - Binnenmaas MC1 10:30 09:15 
 135361 Binnenmaas D6M - Egelant.Boys D2 10:45 Emiel Dekkers 
 171632 Zestienhoven MD1 - Binnenmaas MD2 12:00 11:00 
 170848 Jonge Spartaan ME2 - Binnenmaas ME1 10:30 09:15 
 146693 Rhoon E10 - Binnenmaas E9M 11:00 10:00 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 7 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38773 CKC VE1 - Binnenmaas VE1 10:00 09:00 

 Datum: maandag 8 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 KNVB KNVB - opleiding SOII 19:00 - 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
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 

        
Uitslagen van 22 november 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - De Alblas   3 - 0 

DHV - GSC/ODS 
 

3 - 1 

EBOH - ZBC '97 
 

2 - 2 

's-Gravendeel - Binnenmaas 
 

0 - 0 

NSVV - VVOR 
  

1 - 0 

SSS - Groote Lindt 
 

4 - 2 

Zwervers IJVV - Seolto 
 

1 - 0 

        
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 

     

        
Programma voor 6 december 

   
Wedstrijd 

   
Feyenoord AV - ZBC '97 

    
DHV - VVOR 

     
EBOH - De Alblas 

    
's-Gravendeel - Seolto 

    
NSVV - Binnenmaas 

    
SSS - GSC/ODS 

    
Zwervers IJVV - Groote Lindt 

    

        
Stand per 22 november 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 10 10 0 0 30 45 6 

Groote Lindt 10 8 0 2 24 29 14 

SSS 10 8 0 2 24 24 18 

NSVV 10 7 1 2 22 22 16 

ZBC '97 10 5 2 3 17 23 17 

VVOR 10 3 4 3 13 25 15 

Zwervers IJVV 10 4 1 5 13 15 22 

Binnenmaas 10 3 3 4 12 19 16 

's-Gravendeel 10 3 3 4 12 20 23 

De Alblas 10 3 2 5 11 16 21 

EBOH 10 2 3 5 9 8 19 

GSC/ODS 10 1 2 7 5 10 29 

DHV 10 1 1 8 4 15 30 

Seolto 10 0 2 8 2 8 33 
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Uitslagen 

 
De wedstrijden van 10 t/m 16 november 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 1 - NBSVV 1 2 - 1 
 

Binnenmaas E3 - Charlois, sv E4 3 - 2 
Egelant.Boys 2 - Binnenmaas 3 7 - 1 

 

Binnenmaas E4 - Spijkenisse E7 3 - 5 
WCR 2 - Binnenmaas 4 afg 

 

Spartaan'20 E7 - Binnenmaas E5 7 - 4 
GOZ 4 - Binnenmaas 5 2 - 10 

 

Binnenmaas E6 - DRL E3 4 - 6 
Binnenmaas 7 - Hellevoetsluis 7 4 - 7 

 

RVVH E8 - Binnenmaas E7 afg 
Binnenmaas 8 - Melissant 2 7 - 0 

 

Poortugaal E6 - Binnenmaas E8 afg 
NSVV A2 - Binnenmaas A2 2 - 5 

 

Binnenmaas F1 - Smitshoek F3 1 - 0 
Binnenmaas B1 - Coal B1 5 - 2 

 

Binnenmaas F2 - VVOR F4 8 - 1 
Binnenmaas B2 - DVV09 B3 afg 

 
NBSVV F1 - Binnenmaas F4 5 - 1 

Binnenmaas C1 - Slikkerveer C1 3 - 0 
 

Hekelingen F12 - Binnenmaas F5 afg 
Binnenmaas C2 - ZBVH C1 afg 

 

Coal F2 - Binnenmaas F6 6 - 2 
Spijkenisse D3 - Binnenmaas D1 afg 

 

Binnenmaas MC1 - VDL MC1 2 - 4 
Barendrecht D5 - Binnenmaas D2 3 - 3 

 

Binnenmaas D6M - LMO D3 afg 
Binnenmaas D3 - Strijen D2 2 - 0 

 

DVV09 MD1 - Binnenmaas MD2 afg 
Binnenmaas D4 - OVV D3 afg 

 

Binnenmaas ME1 - GOZ ME1 afg 
Binnenmaas D5 - VVOR D6 1 - 5 

 

Binnenmaas E9M - Poortugaal E7 afg 
Binnenmaas E1 - WFB E1 8 - 7 

 

Binnenmaas VE1 - CKC VE1 3 - 5 
Binnenmaas E2 - NOCKralingen E1 3 - 6 

     
         De wedstrijden van 17 t/m 23 november 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

‘s-Gravendeel 1 - Binnenmaas 1 0 - 0 
 

RVVH E3 - Binnenmaas E2 5 - 5 
Binnenmaas 2 - BZC/Zuiderpark 2 6 - 0 

 

Hekelingen E5 - Binnenmaas E3 2 - 7 
Botlek 3 - Binnenmaas 4 3 - 3 

 

Smitshoek E7 - Binnenmaas E4 2 - 0 
Binnenmaas 5 - ZBVH 2 1 - 2 

 

Binnenmaas E5 - Oude Maas E3 8 - 3 
Binnenmaas 6 - TransvaliaZW 3 1 - 4 

 

Binnenmaas E6 - ZBVH E1 2 - 2 
Binnenmaas 7 - Brielle 8 8 - 4 

 

‘s-Gravendeel E4 - Binnenmaas E7 2 - 9 
Binnenmaas 8 - DBGC 4 7 - 1 

 

Rhoon E9 - Binnenmaas E8 4 - 4 
Nieuwenhoorn A1 - Binnenmaas A1 4 - 0 

 

Barendrecht F3 - Binnenmaas F1 0 - 4 
Binnenmaas A2 - SJO Goudsw-Piershil A1 4 - 0 

 

Binnenmaas F2 - Slikkerveer F2 2 - 1 
WFB B1G - Binnenmaas B1 2 - 1 

 

Strijen F2 - Binnenmaas F3 4 - 2 
Binnenmaas B2 - SJO Goudsw-Piershil B1 9 - 1 

 

Strijen F3 - Binnenmaas F4 4 - 2 
Barendrecht C2 - Binnenmaas C1 2 - 4 

 

Binnenmaas F5 - ZBVH F2 1 - 2 
Smitshoek C8 - Binnenmaas C2 2 - 2 

 

Binnenmaas F6 - DHZ F2 1 - 7 
DRL D1 - Binnenmaas D1 4 - 1 

 

SHO MC1 - Binnenmaas MC1 1 - 4 
VVOR D3 - Binnenmaas D3 3 - 2 

 

Binnenmaas D6M - Rijnm/Hgvl.Sp. D4 8 - 0 
NBSVV D2 - Binnenmaas D4 1 - 5 

 

CKC MD1 - Binnenmaas MD2 8 - 0 
NSVV D5G - Binnenmaas D5 2 - 4 

 

Binnenmaas E9M - Kocatepe E2 1 - 18 
Binnenmaas E1 - NSVV E1 2 - 3 

 

Alexandria'66 VE1 - Binnenmaas VE1 2 - 4 
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De Mini F in het nieuws 

Wist u dat we een snel groeiende vereniging zijn? 

Zo zijn de trainers in augustus gestart met 4 Mini F spelertjes, al vlug kwamen de eerste nieuwe aanmeldingen binnen, 

gelukkig waren er vaders en een moeder bereid om deze spelertjes te trainen. Tijdens de trainingen staat het plezier 

voorop en niets moet, alles mag. De training is een mix van spelletjes waarin het leren beheersen van een voetbal 

centraal staat. Tevens is de training zo opgezet dat kinderen het goed kunnen begrijpen. De bal raken is vaak al een 

feest, en als ze dan een doelpunt maken word het gevierd als of ze champions league doelpunt maken. 

Sinds afgelopen woensdag is de groep alweer gegroeid naar 25 Mini F spelertjes, en zijn er al 14 spelertjes in de 

reguliere competitie gaan spelen bij de F.                                                                          Deze groep spelertjes en trainers 

verdienen het ook om eens genoemd te worden. 

John den Otter 
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All Sports Academy (ASA) begeleidt jeugd FC Binnenmaas 

FC Binnenmaas investeert al sinds de fusie, in 2006,  in de jeugd. De jeugd heeft immers de toekomst en dit past ook 

binnen het beleid van FC Binnenmaas. Dat beleid is onder andere, dat FC Binnenmaas zoveel mogelijk met een eerste 

elftal met eigen spelers wil uitkomen. Maar dat vereist wel de nodige inspanningen en financiële middelen om spelers 

hiervoor klaar te stomen. Financiële middelen, omdat dit niet iets is, wat je gemakkelijk zonder hulp van buitenaf kunt 

bereiken. 

Daartoe is er een overeenkomst gesloten met ASA uit Alphen a/d Rijn. Om er achter te komen, wat deze overeenkomst 

precies inhoudt, spraken we hierover met de technisch directeur van ASA, René van der Kooij en met technische 

commissielid Ben van der Bom. Ook aanwezig bij het gesprek was de adviseur van de technische commissie, Raymond 

van Loon, die het technisch beleid van het jeugdvoetbal de komende jaren samen met ASA en de technische commissie 

verder zal vormgeven. 

 

“We zijn nu ruim een jaar bezig bij FC Binnenmaas”, aldus René van der Kooij. “ASA is een organisatie met professionals. 

We hebben 5 mensen full time in dienst en daarnaast werken we nog met 13 parttimers. FC Binnenmaas heeft vooral te 

maken met Maykel Tak van ASA. Hij is met grote regelmaat op de dinsdagen present  om de trainingen van de B, C, D en 

E-selectieteams te bekijken en op de zaterdagen om wedstrijden te bekijken. Daarnaast geeft hij op de 

woensdagmiddagen techniektrainingen aan de spelers van de E1, E2 en de E6 (bestaande uit getalenteerde eerste jaars-

E-pupillen) en de D1 en de D2-junioren. De C-junioren krijgen deze trainingen helaas niet meer, omdat die meestal op 

woensdagmiddag gewoon school hebben”.  

Dat lokt de vraag uit, waarom de andere D en E-spelers deze techniektrainingen niet krijgen. “In het verleden hebben 

we deze trainingen jeugd-breed aangeboden”, antwoordt Ben van der Bom van de technische commissie. “Toen 

werkten we ook meer in de breedte. Maar inmiddels zijn we daar op teruggekomen. Bewust brengen we, ook al bij de E 

en D-teams, een scheiding aan tussen recreatief en prestatief-voetbal. Want er zijn al op jonge leeftijd verschillen in 

talent te ontdekken. Niet alle ouders begrijpen dit helaas, maar dit beleid wordt binnen de Technische Commissie breed 

gedragen”.  

Buiten de techniektrainingen richt Maykel Tak zich vooral op de begeleiding en de advisering van de trainers van de 

selectie-elftallen. René van der Kooij hierover: “een keer per maand komen we met de trainers van de selectieteams bij 

elkaar (de overige trainers mogen hierbij overigens ook aansluiten). Deze trainers, veelal oud-voetballers, leren we om 

hun teams beter te begeleiden. Wij geloven in maandplanning, geven hen oefenstof en leren de trainers, om niet te veel 

te variëren. We werken in maandblokken met bepaalde onderwerpen. Na een maand evalueren we deze. Maar er kan 

uiteraard ook tussentijds op teruggekomen worden, omdat Maykel Tak in de regel tweemaal per week bij FC 

Binnenmaas te vinden is. We leren de trainers verder om om te gaan met weerstanden en we leren ze, hoe ze de 

trainingsstof het beste over kunnen brengen. Dat stimuleert ook de trainers, dat weten we uit onze praktijk. Die gaan 

het trainersvak leuk vinden en daardoor creëer je continuïteit en heb je niet elk jaar met andere trainers te maken”. 

 

“Die bijeenkomsten voor de trainers van de selectieteams zijn trouwens niet vrijblijvend”, aldus Raymond van Loon van 

de technische commissie. “Zij zijn verplicht om de maandelijkse bijeenkomsten met Maykel Tak bij te wonen. Zo hebben 

we ook verplicht, dat alle selectieteams op dinsdag- en donderdagavond trainen. Ze kunnen dus niet zomaar naar een 

andere avond uitwijken. Zo zien alle selectietrainers elkaar sowieso twee keer per week, wat goed is voor de onderlinge 

informatie-uitwisseling”. 

“Het prettige is trouwens, dat ook de leden van de technische commissie regelmatig bij de trainingen kijken”, vervolgt 

René van der Kooij van ASA. “Maar het valt niet altijd mee voor hen om de trainers aan te spreken op zaken, die wat 

minder lopen. Voor ons als “buitenstaander” is dat gemakkelijker. Daarom hebben wij regelmatig overleg met de 

technische commissie om dat soort zaken boven water te krijgen”. 

“Het uiteindelijke doel is, dat we met de selectieteams herkenbaar voetbal spelen”, besluit Ben van der Bom. 

“Herkenbaar en technisch beter verzorgd. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee op de goede weg zijn”. 
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Commerciële activiteiten ASA 
 

Het bovenstaande is nog niet alles, wat 

ASA doet voor FC Binnenmaas. 

“Inderdaad doen we nog meer”, aldus 

René van der Kooij, “op de 

zondagmorgen verzorgen we inmiddels 

techniektrainingen voor de jongste 

jeugd van FC Binnenmaas. Dit zijn 

commerciële trainingen, waarvoor de 

ouders zelf moeten betalen. Er is al 

een aardig clubje spelertjes, dat aan 

deze trainingen deelneemt. En we 

lopen ook nog met het idee rond om te 

starten met buitenschoolse opvang in 

de vakantieperiodes. Ouders kunnen 

dan tegen betaling hun kinderen in 

bijvoorbeeld de voorjaars- of de 

herfstvakantie ’s morgens bij FC 

Binnenmaas afzetten en ’s middags 

tussen 5 en 6 weer ophalen. Ze doen 

dan allerlei voetbal-gerelateerde 

activiteiten en er wordt voor een lunch gezorgd. Weer iets anders dan de reguliere buitenschoolse opvang. We zijn 

hierover op dit moment in overleg met de technische commissie en hopen hier komend voorjaar mee te starten”.  

 

P.S. Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 november zal de technische commissie een presentatie geven van het 

technisch beleid. Tijdens deze presentatie zal ook op de samenwerking van ASA worden ingegaan. 
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Pupil van de week, Tess Kelder 
 
Zaterdag 8 november  moest ik om 1 uur op de voetbal zijn, want ik was pupil van de week. Als eerste heb ik kennis 
gemaakt  met de spelers en trainer van het eerste. Daarna kreeg ik een eigen kleedkamer, dat was echt heel luxe! Ik 
mocht meedoen met de warming-up. Daarna ben ik samen met de spelers en de scheidsrechter het veld opgelopen. Ik 
mocht de aftrap nemen en scoorde toen hard in de rechterhoek. Ik heb de wedstrijd gekeken in de duck-out en heb met 
de spelers gepraat. Dat was heel gezellig. Na afloop heb ik een verassing van de spelers gehad en nog een paar andere 
dingen. Helaas heeft Binnenmaas verloren met 2-3 van SSS, dat was jammer.   
 
Bedankt spelers en trainer , het was een superleuke en gezellige dag! 
Ik zou het graag nog eens willen doen. 
 
Tess Kelder 
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Wedstrijdverslagen 
 
‘s-Gravendeel 1 – FC Binnenmaas 1               Binnenmaas derby eindigd onbeslist. 
 
FC Binnenmaas heeft de uitwedstrijd bij buurman ‘s Gravendeel niet in winst  weten om te zetten. De ploeg van trainer 
Leo Dekker was over 90 minuten gezien de betere ploeg maar wist zich niet te belonen. Op een redelijk gevuld 
sportpark De Trekdam was de opkomst spectaculair. Voor de wedstrijd werd oud Binnenmaas speler Harrie Wierda nog 
door verzorger Bert van Zanten met een mooie herindering in het zonnetje gezet en ook het vuurwerk mocht er wezen. 
Al na 1 minuut kreeg Sjoerd van der Pers een vrije schietkans.Maar maar zijn harde inzet  werd  gekeerd door de 
doelman van de “seuters”.Binnenmaas ging hierna verder met goed spel en drong de tegenstander steeds verder terug. 
Dit leverde ook kansen op maar inzetten  van Danny Mayers, Kevin Kuier en Sjoerd van der Pers misten net de juiste 
snelheid of precisie om het verschil in score uit te drukken.  
Na een minuut of twintig sloop er wat onzekerheid in de ploeg waardoor het teveel de lange bal ging spelen en het 
aankwam op de tweede bal en die werd steeds vaker een prooi voor de thuisclub.Hierdoor kwamen zij steeds vaker bij 
het doel van Erwin Fortuin. Dit leverde een aantal hoekschoppen op die niet geheel ongevaarlijk waren.Bij een daarvan  
moest Fortuin redding brengen bij een inzet vanaf vijf meter maar hij redde bekwaam.   
 
Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-0 stand. Direct na de rust kreeg ‘s Gravendeel de kans om op voorsprong te 
komen maar doelman Erwin Fortuin redde met de voet in een 1 tegen 1 situatie. FC Binnenmaas was het even kwijt  en 
de thuisploeg rook bloed.Maar meer dan een aantal afstandschoten en 1 hachelijke situatie na een corner leverde dit 
niet op. De bezoekers kregen na de wissel Desi Sanderse voor Leutrim Hoxhaj weer de geest en schiep het zich nog drie 
goede kansen.  
Eerst was het Kevin Kuier die mooi de diepte in werd gestuurd door Remco van der Stel maar zijn lob ging wel over de 
keeper maar ook naast de goal.Daarna was het Sjoerd van der Pers die Kevin Kuier bediende. Op snelheid besloot Kuier 
niet voor eigen success te gaan maar met een moeilijke aktie de bal aan Sjoerd van der Pers te gunnen waar de 
makkelijkere optie Danny Mayers een betere keus had geweest. Zo ging een 3 tegen 1 situatie jammerlijk verloren. 
Het laatste moment van de levendige derby was voor de kort leidende scheidsrechter. 
Kevin kuier draaide handig weg bij Rozendaal en die veegde zijn beide benen onderuit. De op vijf meter afstand staande 
scheidsrechter zag er niks in en liet onbegrijpelijk  voor een groot gedeelte van het publiek doorspelen. Rozendaal gaf na 
de wedstrijd toe dat dit toch echt een strafschop was. Niet veel later blies de scheidsrechter voor het einde en was er 
geen winnaar.  
Beide ploegen blijven hierdoor op 12 punten staan en kunnen hierdoor niet aansluiten bij  de bovenste helft van de 
grote middenmoot. 
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Binnenmaas 7 - Hellevoetsluis 7        topper op veld 4  

Na de pijnlijke nederlaag van vorige week konden we deze zaterdag niet met Hellevoetsluis strijden om de koppositie. 

Als nummer 3 hadden we 4 punten achterstand op onze tegenstander van vandaag. We moesten dus winnen om 

aansluiting te behouden. Na een flinke nacht regen bleek het veld toch redelijk bespeelbaar, alleen er lag overal zand. 

Veld 4 was al voor en is zeker na deze wedstrijd niet meer het prima veld dat het normaal gesproken is. Onze 

tegenstanders waren gemiddeld 10 jaar jonger dan wij, maar dat zegt op zich niet zo veel. We begonnen weer met 

dezelfde 'basis' als de afgelopen weken. De wedstrijd ging redelijk gelijk op en er viel niet zo veel doelgevaar te noteren, 

totdat wij een corner kregen na een minuutje of 20. De corner werd afgeslagen en 3 seconde later schoot hun 

linkerspits na een vlijmscherpe counter op de paal. 2 minuten later kregen wij opnieuw een corner, de bal werd 

wederom afgeslagen en ditmaal door Leon opnieuw ingebracht. Uw verslaggever hoefde alleen maar te knikken tegen 

die prachtige voorzet en de 1-0 was een feit. Dan hoop je wat meer ruimte en rust te krijgen, zeker met de snelheid van 

Dave. Maar als dan na 2 minuten een houdbare bal langs de dan al aan zijn hamstring geblesseerde keeper gaat dan 

staat het 1-1 en valt het plan in duigen. Te snel viel 1-2, die vlammend hard en onhoudbaar werd ingeschoten. 5 

minuten voor de rust werd Youri neergetrokken binnen onze 16. Terwijl hij op zijn knieën zat werd de bal voluit richting 

zijn lijf geschoten. Hij gebruikte (uiteraard)  zijn handen om zich te beschermen en de bal ging op de stip. Onbegrijpelijk 

voor ons, zeer logisch voor de tegenstander (blijkbaar). Het cadeautje werd dankbaar uitgepakt en de 1-3 was een feit. 1 

minuut later ging Daniel op avontuur binnen de 16 van de tegenstander. Van het eerste beetje contact werd dankbaar 

gebruikt gemaakt en ook hier ging de bal op de stip. Richard knalde de penalty via de keeper op de lat en ook de 

rebound schoot hij via de keeper op de lat. Zo gingen we rusten met 1-3, een zware domper. Het dieptepunt van de 1e 

helft/wedstrijd: de grensrechter van Hellevoetsluis die zwaar rokend langs de lijn 45 minuten lang alles tegen ons vlagde 

(zelfs voor buitenspel bij een inworp). In de rust werd besloten voor een andere veldbezetting en 'vol gas'. Maar binnen 

een minuut stond het al weer 1-4. Daniel, die een belangrijke rol moest spelen in onze comeback viel al heel snel uit, dat 

was ook een fikse streep door de rekening. Toch scoorden we al snel de 2-4. Na een prima actie en dito schot van Yonne 

schoot Richard uit de rebound raak. We probeerden alles wat in onze macht lag, alleen was Hellevoetsluis 

levensgevaarlijk op de counter. Het werd uit 1 van die counters 2-5, Ardy scoorde vrij snel daarna de 3-5 en, als er dan 

weer hoop is, wordt die direct de grond in geboord omdat Hellevoetsluis vanaf de aftrap er dwars door het midden 

doorheen sneed en binnen 6 seconde de 3-6 aantekende. De volgende counter leverde 3-7 op en 2 minuten voor tijd 

scoorde Roger in de korte hoek de 4-7. Daarmee was het gedaan en pakte het beste team 3 punten. Jammer, want 

wanneer we gewonnen hadden was onze komende tegenstander Brielle koploper geworden en hadden we dus 2 weken 

achter elkaar tegen de koploper gemoeten! Het lag niet aan de inzet, niet aan de instelling, de onderlinge sfeer is goed, 

maar iets klopt er niet. Na 3 betrekkelijk eenvoudige bekerwedstrijden en een simpele oefenzege waren we met onze 

behoorlijk versterkte selectie zelfbenoemd titelkandidaat. We speelden iedereen van de mat, maar inmiddels hebben 

we na 6 competitiewedstrijden 3 nederlagen geleden, zijn we uitgeschakeld voor de beker en is er niets meer terug te 

vinden van het geweldige voetbal van de 1e 4 wedstrijden (en de uitstekende 1e helft tegen Spijkenisse). We dachten 

met veel multifunctionele spelers veel te kunnen variëren. De veldbezetting is op dit moment niet goed en daar moet 

iets aan veranderd worden. Vraag dat aan alle spelers en je krijgt evenveel verschillende meningen. Ik ga me er hier niet 

aan wagen, want we hebben een geweldige leider (Japio) en een solidaire assistent (Mike), die zeker een prima plan 

gaan smeden om de nummer 2 Brielle wat punten af te snoepen. Hopelijk volgende week beter nieuws. Zeker is dat we 

er weer 100% voor zullen gaan!   

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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FC Binnenmaas E6 - ZBVH E1 (22-11-2014) 
Vandaag stond de wedstrijd tegen ZBVH op het programma een tegenstander die boven ons op de ranglijst staat. Dit 

zegt overigens niet veel want in deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. We beginnen geconcentreerd aan de 

wedstrijd maar laten ons behoorlijk onder druk zetten. We krijgen niet de kans om in ons spel te komen. Na een minuut 

of 10 weten we de weg richting het doel van ZBVH te vinden maar helaas nog geen doelpunt. ZBVH komt er goed uit en 

scoort de 0-1. We raken niet van slag en gaan weer voetballen. We combineren goed en bouwen via Mark op. Mark vind 

Jesper welke goed doorzet en Joep bereikt. Joep kijkt goed en speelt Jordy aan. Jordy staat met de rug naar de goal en 

draait bij z'n tegenstander weg en schiet de bal goed over de keeper heen 1-1. We zetten ZBVH vast op hun helft en 

komen via Stan over rechts bij Iris. Die start een goede solo maar helaas.  

We rusten met 1-1. 

Voor de 2e helft is Joep helaas niet fit genoeg dus starten we met 1 wissel. We starten net als in het begin van de eerste 

helft te flauw en laten ons onder druk zetten. Via de rechterkant komt ZBVH door en scoort de 1-2. 

De knop gaat weer om bij ons en we gaan doen wat we moeten doen, VOETBALLEN. Dit leidt tot diverse goede 

combinaties. Met Esmee en Tom die de weg naar voren zoeken. Spelden prikjes van ons maar geen doelpunten. Dan 

komen we er toch goed door met een goed combi tussen Stan, Jordy en uiteindelijk Iris die beheerst afrond met links 2-

2. We blijven de helft van ZBVH zoeken en Dylan komt er via links uit. Maar hij wordt gestuit door zijn 2 koppen grotere 

verdediger. Er volgen nog wat spaarzame kansen over en weer. Maar dit resulteert in weinig tot geen gevaar. Een 

verdiend gelijk spel tegen een fysiek sterke tegenstander waar wij voetballend goed mee om konden gaan. Ga zo 

door!!!  

De trouwste supporter  
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FC Binnenmaas F1 – Smitshoek F3 

 

15 November 2014 – Op een natte en regenachtige ochtend mogen we deze keer thuis aantreden tegen Smitshoek F3 

om onze koppositie op de ranglijst te verdedigen. Daniël Mol is vandaag de aanvoerder van Binnenmaas. Alle 

toeschouwers staan verstopt onder de paraplu’s of weggedoken in de dug-outs als er wordt afgetrapt voor de eerste 

helft. 

We beginnen goed aan de wedstrijd en al snel kan de eerste kans voor Binnenmaas genoteerd worden als Melo de bal 

krijgt en Karsten aanspeelt, die vervolgens net naast schiet. Het volgende gevaarlijke moment is weer voor Binnenmaas 

als na een actie van Karsten Melo wordt bediend. Ook dit schot is helaas nog niet doeltreffend. De derde keer is 

scheepsrecht, want nadat Karsten voorin de bal heeft veroverd en heeft meegegeven aan Sebastiaan houdt Sebastiaan 

prima overzicht en ziet dat Melo vrij voor de goal staat. Hij geeft een uitstekende pass en Melo kan de uitkomende 

keeper van Smitshoek voor blijven en keurig de bal langs hem in het doel schuiven. De verdiende 1-0 is een feit. Hierna 

krijgt ook Smitshoek een kans maar door goed uit zijn doel komen van Maarten wordt het gevaar teniet gedaan. We 

blijven de bovenliggende partij in de eerste helft en krijgen nog wat kansen op een tweede treffer. Zo kan Joost uit een 

corner nog op doel schieten, maar redt de Smitshoekkeeper. Karsten komt nog een keer goed door op rechts en schiet 

van ver net langs de kruising. Het laatste moment in de eerste helft is voor Smitshoek die nog op doel kunnen schieten, 

maar Maarten keert het schot. Met een goed gevoel zoeken de jongens de kleedkamer op voor een droge handdoek en 

wat te drinken. 

De tweede helft laat al snel een heel ander spelbeeld zien. De Smitshoektrainer heeft waarschijnlijk orde op zaken gezet 

in de rust, want het is nu Smitshoek dat nu goed rondspeelt en vroeg druk zet. Dit resulteert in een goede kans voor 

Smitshoek, maar Maarten weet te redden. Kans nummer twee voor de tegenstander belandt zelfs op de paal. Daniël 

Mol en Daniël de Snoo zetten achterin alle zeilen bij om Smitshoek van het lijf te houden. Ook Joshua zet zijn tanden 

erin en zo worden er her en der wat pittige duels uitgevochten. Helaas gaat dit wel ten koste van het voetbal, want we 

komen er de tweede helft amper meer uit. En bij balbezit wordt de bal meestal zonder te kijken naar voren geramd. 

Smitshoek blijft druk zetten en krijgen weer een grote kans. Hun aanvaller weet zelfs Maarten te omspelen, maar 

gelukkig geeft Melo goed rugdekking en kan de bal nog voor de lijn wegwerken. Even later verdwijnt de bal bijna in 

eigen doel als Melo een schot van Smitshoek wil wegknallen. Gelukkig gaat de bal net over het doel heen. Voorin weet 

Karsten nog een keer gevaarlijk te worden maar hij wordt goed afgeblokt door een Smitshoek verdediger. De laatste 

grote kans is voor Smitshoek maar Maarten duikt op de ingeschoten bal en weet hem in tweede instantie vlak voor de 

aanstormende Smitshoek aanvaller te klemmen.  Dan is daar het verlossende fluitje voor het eindsignaal van de 

uitstekend fluitende scheidsrechter. Dit tot grote opluchting van de fanatiek meelevende supporters aan de kant. 

Het is jammer dat er niet goed meer werd gevoetbald de tweede helft, maar aan de andere kant was het bemoedigend 

om te zien dat alle spelers goed en hard wilden samenwerken voor een goed resultaat. Al met al een zwaar bevochten 

overwinning die er voor zorgt dat we nog steeds bovenaan staan. Goed gewerkt jongens! 

Tot volgende week op bezoek bij Barendrecht! 

Uw verslaggever, 

F. An 
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