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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 8. 8 december 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 2015 

 

Voorzitter Arjon vd Giesen 06 – 51129551 Senioren (geboren in 1996 en eerder) € 180,00 

Secretaris Martin Roobol 078 - 6766001 A-Junioren (geboren in 1997 en 1998) € 146,00 

Penningmeester Theo Remmers 06 – 53786310 B-Junioren (geboren in 1999 en 2000) € 132,00 

   C-Junioren (geboren in 2001 en 2002) € 125,00 

   D-, E-, F-junioren (geb. 2003 t/m 2008) € 112,00 

Bestuursleden   7 tegen 7 € 126,00 

Algemene zaken    vacature  Bovenstaande contributies zijn inclusief 

Technische zaken interim Gerard Leggedoor 078 - 6764220 kledingbijdrage van €  10,00. 

Wedstrijdzaken    vacture  Mini-Pupillen (geboren in 2009 of later) € 62,00 

Facilitaire zaken Perry Elenbaas 078 – 6760774 Zaterdagtraining € 116,00 

Communicatie   Rustende leden € 49,00 

en administratie Martijn vd Graaf 06 -  47590137 Zondagtraining € 75,00 

Activiteiten   vacature  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


 - 4 - 

 

 
 

 



 - 5 - 

 



 - 6 - 

Programma komende week 
Hieronder vindt u het programma t/m 14 december 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 10 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 135333 WCR D1 - Binnenmaas D1 19:00 17:45 

 Datum: zaterdag 13 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 6375 Seolto 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 M.Y. Scherpenhuyzen 
 7656 Binnenmaas 5 - Hekelingen 4 14:30 R. Dharampal 
 11134 Binnenmaas 6 - Rhoon 5 12:30 Jan de Jong 
 4838 Binnenmaas 7 - NSVV 6 14:30 Marco in 't Veld 
 15695 Binnenmaas 8 - SNS 2 14:30 René van Goch ?? 
 6458 DVV09 VE1 - Binnenmaas VE1 14:30 13:15 
 118519 Binnenmaas A2 - 's-Gravendeel A3 12:30 Derk v.d. Laan 
 179093 Charlois, sv B1 - Binnenmaas B1 14:30 13:00 
 122208 SNS B1G - Binnenmaas B2 11:30 10:15 
 127988 NSVV C1 - Binnenmaas C1 10:30 09:00 
 127751 Charlois, sv C3 - Binnenmaas C2 13:00 11:45 
 135589 Binnenmaas D1 - CKC D1 10:45 Edwin van Meeningen 
 135696 Binnenmaas D2 - Besiktas D1 09:00 Jesper de Ruiter 
 135857 DRL D4 - Binnenmaas D3 08:30 07:30 
 135593 SHO D6 - Binnenmaas D4 08:30 07:45 
 135673 Rhoon D6 - Binnenmaas D5 09:00 08:00 
 147342 Binnenmaas E1 - OVV E1 10:45 Milan de Ruiter 
 146893 Besiktas E1 - Binnenmaas E2 09:00 08:00 
 146975 Heinenoord E1 - Binnenmaas E3 09:00 08:15 
 147041 Kocatepe E3 - Binnenmaas E4 10:15 09:15 
 147498 Binnenmaas E5 - Excelsior R. E7 10:45 Mike Jongkoen 
 147304 Charlois, sv E6 - Binnenmaas E6 09:45 08:45 
 146844 Binnenmaas E7 - Strijen E3 09:00 Dave Troost 
 147587 VFC E9 - Binnenmaas E8 08:30 07:30 
 160906 Feyenoord AV F6 - Binnenmaas F1 09:00 08:00 
 161029 Binnenmaas F2 - Charlois, sv F3 09:00 Sven Goud 
 161276 Smitshoek F7 - Binnenmaas F3 08:30 07:30 
 177833 Pernis F2 - Binnenmaas F4 09:00 08:00 
 160893 Binnenmaas F5 - 's-Gravendeel F3 09:00 Raymond Buitendijk 
 161174 Binnenmaas F6 - Barendrecht F13 09:00 Lars Remmers 
 minicomp NSVV MP1 - Binnenmaas MP1 11:45 11:00 
 minicomp NBSVV MP2 - Binnenmaas MP2 10:30 09:45 
 minicomp Strijen MP1 - Binnenmaas MP3 09:30 08:45 
 1793 Binnenmaas MC1 - Berkel MC1 10:45 Emiel Dekkers 
 135876 Charlois, sv D6 - Binnenmaas D6M 11:15 10:15 
 171626 CWO MD1 - Binnenmaas MD2 12:15 11:15 
 170853 Binnenmaas ME1 - Meeuwenplaat ME1 09:00 Jerremy Boode 
 181381 Binnenmaas E9M - Zwartewaal E1 09:00 Delano Wolff 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 14 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38778 DRL VE1 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 

 

 



 - 7 - 

 

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! 

 

 

 

 

Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 16 december 2014 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 16 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas O23 - NSVV O23 20:00 Jaap van Drunen 
 

 Datum: woensdag 17 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 Zaal Tienvoet Zaalvoetbaltoernooi 19:00 

 Datum: donderdag 18 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 Zaal Tienvoet Zaalvoetbaltoernooi 19:00 

 Datum: zaterdag 20 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 19819 Binnenmaas VE1 - OFB VE1 13:00 R. Dharampal 
 122514 Binnenmaas B2 - DVV09 B3 12:30 Kevin de Jong 
 128252 Binnenmaas C2 - ZBVH C1 10:45 Jesper de Ruiter 
 136154 Spijkenisse D3 - Binnenmaas D1 10:45 09:30 
 173962 Binnenmaas D4 - OVV D3 10:45 Milan de Ruiter 
 146531 Charlois, sv E5 - Binnenmaas E5 09:45 08:45 
 146559 Binnenmaas E6 - Barendrecht E11 10:45 Lars Remmers 
 147659 RVVH E8 - Binnenmaas E7 09:00 08:00 
 147785 Poortugaal E6 - Binnenmaas E8 09:00 08:00 
 177326 Binnenmaas F3 - Smitshoek F8 10:45 Chris Flokstra 
 173883 Hekelingen F12 - Binnenmaas F5 09:00 08:00 
 toern Binnenmaas MC1 naar toernooi RKDEO 11:00 09:45 
 toern Binnenmaas D6M naar toernooi RKDEO 09:00 07:45 
 171617 DVV09 MD1 - Binnenmaas MD2 09:00 07:45 
 170841 Binnenmaas ME1 - GOZ ME1 10:45 Emiel Dekkers 
 181332 Nieuwenhoorn E8 - Binnenmaas E9M 09:00 07:45 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 13:30 

 Datum: zaterdag 27 december 2014 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 

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


 - 8 - 

 



 - 9 - 

 



 - 10 - 

 

Programma begin 2015 

Hieronder vindt u het programma vanaf 10 januari 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: zaterdag 10 januari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 173235 Rozenburg 4 - Binnenmaas 5 13:00 11:45 verplaatsen !! 
 6431 Oud-Beijerland 3 - Binnenmaas 7 12:00 11:15 
 173357 Binnenmaas 8 - RVVH 7 14:30 R. Dharampal 
 toern Binnenmaas D1 naar toernooi SHO 09:00 
 179527 Binnenmaas D5 - BVCB D7 09:00 Chris Flokstra 
 181912 Binnenmaas E6 - DVV09 E2 09:00 Emiel Dekkers 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zaterdag 17 januari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 10967 Binnenmaas 4 - Rhoon 3 14:30 Marco in 't Veld 
 105648 SSS 3 - Binnenmaas 5 14:30 13:45 
 6425 WCR 3 - Binnenmaas 6 14:30 13:30 
 6436 Zinkw. Boys 4 - Binnenmaas 7 14:30 13:45 
 105606 NTVV 2 - Binnenmaas 8 12:15 11:15 
 11757 Binnenmaas VE1 - Rockanje VE1 14:30 R. Dharampal 
 118011 Strijen A2 - Binnenmaas A2 12:30 11:45 
 173153 Binnenmaas B1 - DBGC B1 12:30 Jan de Jong 
 121197 Den Bommel B1 - Binnenmaas B2 14:30 13:30 
 126882 Binnenmaas C1 - Rhoon C1 12:30 Arie Kruithof ?? 
 126636 Binnenmaas C2 - Slikkerveer C3 09:00 Jesper de Ruiter 
 134358 Binnenmaas D1 - Feyenoord AV D3 10:45 Edwin van Meeningen 
 134357 Kocatepe D2 - Binnenmaas D2 11:45 10:45 
 134468 Binnenmaas D3 - Slikkerveer D3 09:00 Milan de Ruiter 
 134156 Binnenmaas D4 - Spijkenisse D8 10:45 Chris Flokstra 
 134030 Binnenmaas D5 - SHO D8 09:00 Michael Kreukniet 
 144737 Jonge Spartaan E1 - Binnenmaas E1 09:00 07:45 
 144727 Binnenmaas E2 - Capelle E3 10:45 Emiel Dekkers 
 144726 Binnenmaas E3 - Barendrecht E8 10:45 Yanik Gomersbach 
 144578 Binnenmaas E4 - NSVV E3 09:00 Bob Gomersbach 
 145297 Barendrecht E9 - Binnenmaas E5 10:00 09:00 
 144675 NSVV E4 - Binnenmaas E6 08:45 07:45 
 144995 Binnenmaas E7 - Jonge Spartaan E5 09:00 Bryan Kruithof 
 144844 Binnenmaas E8 - NSVV E6 09:00 Dave Troost 
 158949 Binnenmaas F1 - Spartaan'20 F4 10:45 Lars Remmers 
 158574 DHZ F1 - Binnenmaas F2 10:00 09:00 
 179130 Binnenmaas F3 - Hekelingen F4 10:45 Jerremy Boode 
 158662 Binnenmaas F4 - GOZ F3 09:00 Raymond Buitendijk 
 158658 GOZ F4 - Binnenmaas F5 09:00 08:15 
 158956 DRL F5 - Binnenmaas F6 09:00 08:00 
 MiniComp Oud Beijerland MP1 - Binnenmaas MP1 00:00 
 MiniComp Binnenmaas MP2 - Strijen MP1 12:00  
 MiniComp Binnenmaas MP3 - NSVV MP1 12:00  
 134053 Poortugaal D5 - Binnenmaas D6M 13:05 12:05 
 181379 Binnenmaas E9M - 's-Gravendeel E4 09:00 Emiel Dekkers 

 Datum: zondag 18 januari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 31222 Binnenmaas VE1 - Maasstad Tediro VE1 10:30 - 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 
 

Uitslagen van 29 november 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - 
Zwervers 
IJVV 

  2 - 3 

De Alblas - DHV 
  

2 - 1 

GSC/ODS - EBOH 
  

0 - 2 

Groote Lindt - 's-Gravendeel 0 - 1 

Seolto - NSVV 
  

2 - 3 

VVOR - Feyenoord AV 3 - 1 

ZBC '97 - SSS 
  

3 - 2 

        
Uitslagen van 6 december 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - ZBC '97   5 - 1 

DHV - VVOR 
  

3 - 6 

EBOH - De Alblas 
 

0 - 2 

's-Gravendeel - Seolto 
 

4 - 1 

NSVV - Binnenmaas 
 

2 - 1 

SSS - GSC/ODS 
 

4 - 1 

Zwervers IJVV - Groote Lindt 
 

2 - 6 

        
Programma voor 13 december 

   
Wedstrijd 

   
DHV - EBOH 

     
De Alblas - 's-Gravendeel 

   
GSC/ODS - Feyenoord AV 

   
Groote Lindt - NSVV 

     
Seolto - Binnenmaas 

    
VVOR - SSS 

     
ZBC '97 - Zwervers IJVV 

   

        
Programma voor 24 januari 

   
Wedstrijd 

   
Binnenmaas - Groote Lindt 

   
Feyenoord AV - DHV 

     
NSVV - GSC/ODS 

    
Seolto - VVOR 

     
's-Gravendeel - ZBC '97 

    
SSS - De Alblas 

    
Zwervers IJVV - EBOH 

     

        
Stand per 6 december 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 12 11 0 1 33 51 10 

NSVV 12 9 1 2 28 27 19 

Groote Lindt 12 9 0 3 27 35 17 

SSS 12 9 0 3 27 30 22 

ZBC '97 12 6 2 4 20 27 24 

VVOR 12 5 4 3 19 34 19 

sGravendeel 12 5 3 4 18 25 24 

De Alblas 12 5 2 5 17 20 22 

Zwervers IJVV 12 5 1 6 16 20 30 

Binnenmaas 12 3 3 6 12 22 21 

EBOH 12 3 3 6 12 10 21 

GSC/ODS 12 1 2 9 5 11 35 

DHV 12 1 1 10 4 19 38 

Seolto 12 0 2 10 2 11 40 
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Uitslagen 

 
De wedstrijden van 24 t/m 30 november 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas VE1 - Stellendam VE1 2 - 3 
 

Binnenmaas E2 - SHO E2 1 - 3 
Binnenmaas 1 - Zwervers, IJVV de 1 2 - 3 

 

Binnenmaas E4 - Rhoon E5 4 - 2 
Barendrecht 5 - Binnenmaas 2 0 - 2 

 

Binnenmaas E5 - Slikkerveer E5 6 - 7 
Binnenmaas 4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 3 4 - 2 

 

Binnenmaas E6 - RVVH E4 3 - 2 
‘s-Gravendeel 3 - Binnenmaas 5 bno 

 

Binnenmaas E7 - LMO E3 1 - 15 
‘s-Gravendeel 4 - Binnenmaas 6 6 - 1 

 

Binnenmaas E8 - Spijkenisse E14 1 - 3 
WFB 4 - Binnenmaas 8 0 - 7 

 

Binnenmaas F3 - Barendrecht F5 4 - 7 
Binnenmaas VE1 - Brielle VE1 5 - 0 

 

Binnenmaas MC1 - LYRA MC1 1 - 0 
Binnenmaas A1 - Oliveo A2 4 - 0 

 

Binnenmaas MD2 - SHO MD2 2 - 4 
Binnenmaas C2 - SSS C2 3 - 3 

 

Binnenmaas VE1 - Feyenoord AV VE1 2 - 7 
Binnenmaas D5 - VFC D7 1 - 2 

     
         De wedstrijden van 1 t/m 7 december 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas D2 - Zwervers, IJVV de D2 1 - 2 
 

Zuidland E1 - Binnenmaas E1 1 - 3 
NSVV 1 - Binnenmaas 1 2 - 1 

 

Binnenmaas E2 - VVOR E4 1 - 2 
Binnenmaas 2 – ‘s-Gravendeel 2 3 - 0 

 

Binnenmaas E3 - Oude Maas E2 2 - 2 
Binnenmaas 4 - WCR 2 1 - 1 

 

Binnenmaas E5 - Binnenmaas E6 2 - 4 
Binnenmaas 5 - GOZ 4 3 - 2 

 

SSS E1 - Binnenmaas E7 0 - 3 
Hellevoetsluis 7 - Binnenmaas 7 4 - 3 

 

Binnenmaas F1 - Hekelingen F2 3 - 2 
Melissant 2 - Binnenmaas 8 0 - 3 

 

Smitshoek F5 - Binnenmaas F2 5 - 5 
OFB VE1 - Binnenmaas VE1 3 - 7 

 

Binnenmaas F3 - Charlois, sv F4 8 - 1 
Binnenmaas A1 - OVV A1 0 - 6 

 

Binnenmaas F4 - SSS F2 4 - 6 
Spijkenisse A4 - Binnenmaas A2 5 - 5 

 

NSVV F5 - Binnenmaas F5 0 - 5 
Binnenmaas B1 - Flakkee B1 2 - 0 

 

Charlois, sv F8 - Binnenmaas F6 7 - 1 
Binnenmaas B2 - Jonge Spartaan B4 4 - 2 

 

's-Gravenzande MC1 - Binnenmaas MC1 afg 
Binnenmaas C1 - GOZ C1 3 - 6 

 

Binnenmaas D6M - Egelant.Boys D2 7 - 1 
Binnenmaas C2 - GOZ C2 3 - 3 

 

Zestienhoven MD1 - Binnenmaas MD2 7 - 3 
GOZ D1 - Binnenmaas D2 3 - 3 

 

Jonge Spartaan ME2 - Binnenmaas ME1 1 - 14 
Binnenmaas D3 - NOCKralingen D2 4 - 1 

 

Binnenmaas E9M - Brielle E8 6 - 4 
Binnenmaas D4 – ‘s-Gravendeel D2 8 - 1 

 

CKC VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 5 

 

Loting Spiering/Zpress Zaalvoetbaltoernooi 

Op woensdag 12 november is geloot voor de 11e editie van het Spiering / Zpress zaalvoetbaltoernooi te 
Heinenoord. 

De loting is als volgt: 

 Poule A: Goudswaardse Boys, SSS, SHO, NBSVV en Piershil 

 Poule B: NSVV, Heinenoord, Zinkwegse Boys en ‘s-Gravendeeel 

 Poule C: Strijen, GOZ, Oud-Beijerland, Binnenmaas en ZBVH 

Poule A en B spelen op dinsdag 16 december, Poule C speelt op woensdag 17 december 

De nummers 1 en 2 van iedere poule doen mee aan de finaleavond op donderdag 18 december. 

Alle winnaars tot dusverre op een rijtje: 

2004 SHO, 2005 SHO, 2006 ’s-Gravendeel, 2007 OSV Oud-Beijerland, 2008 ’s-Gravendeel, 2009 ’s-Gravendeel, 2010 
’s-Gravendeel, 2011 Heinenoord, 2012 OSV Oud-Beijerland en 2013 ’s-Gravendeel. 
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Keeperstrainers gezocht 

Heb je tijd over en weet je wat van keeperstrainingen, dan ben je welkom op woensdagavond van 18:00 tot 19:30 

uur. Ook als je nog actief keeper bent bij de senioren is dat natuurlijk een pré. 

Dus heb je wat over voor je vereniging en wil je de keepers van de F-, E- en D-pupillen de grondbeginselen 

bijbrengen, meld je dan aan (z.s.m.) bij Ome Ben Steenhorst.  

Phone: 06-51946720  

Mail: b.steenhorst@upcmail.nl  

 

De LAATSE keeperstrainingen van dit jaar voor de D-,E- en F- pupillen zijn op woensdag 12 december a.s.   We 
BEGINNEN weer met deze groepen op woensdag 14 januari 2015. 
   
De keeperstrainers wensen jullie Fijne Kerstdagen en gezond en sportief 2015.  
 

Volvo actie ”Iedereen scoort.nl” brengt FC Binnenmaas geld op! 

De Volvo actie van autobedrijf van der Wulp Iedereen scoort.nl, heeft voor FC Binnenmaas de eerste € 500,= 

opgeleverd. Dhr. Boonstoppel uit Maasdam die een paar kinderen bij de pupillen heeft voetballen kocht bij van der 

Wulp een nieuwe Volvo en meldde dit bij de sponsorcommissie. Wij zochten contact met het autobedrijf en dit leverde 

bovenstaand bedrag op! Als sponsorcommissie willen we deze actie, die nog tot juli 2015 loopt, even onder de aandacht 

brengen. Als leden een nieuwe of tweedehands auto bij van der Wulp kopen, dan is het voor FC Binnenmaas zeker de 

moeite waard om dit te weten. Bij het kopen hoeft u dit niet te melden aan van der Wulp. Na het afsluiten van uw 

persoonlijke deal met van der Wulp moet u dit melden aan de sponsorcommissie van FC Binnenmaas.  

sponsorzaken@fcbinnenmaas.nl 

Misschien zijn er meer leden die al een Volvo bij van der Wulp kochten of van plan zijn er één aan te schaffen. Laat het 

ons weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorcommissie FC Binnenmaas 

mailto:b.steenhorst@upcmail.nl
mailto:sponsorzaken@fcbinnenmaas.nl
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Enquête vrijwilligersbeleid 

 

In de komende periode, tot eind januari, doen zes studenten van de Hogeschool Rotterdam een onderzoek 
naar het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging. Dit in het kader van hun opleiding Sportmarketing. Het 
uitvoeren van een dergelijke enquête is uiteraard van belang voor hun studie, maar onze vereniging kan goed 
gebruik maken van de uitkomsten ervan. Om die reden werken we daar graag aan mee. 

Om hun werk te kunnen doen moeten deze studenten uiteraard de mogelijkheid hebben om onze leden 
direct te kunnen benaderen. Wij zijn dan ook van plan de ledenlijst aan hen te verstrekken. Leden die niet 
willen dat hun, overigens summiere, gegevens worden verstrekt kunnen dat tot uiterlijk maandag 8 december 
melden via communicatie@fcbinnenmaas.nl 

 

 

Pannaveldje 

In de laatste algemene ledenvergadering is afgesproken dat een commissie van uit de leden een onderzoek 
zou doen naar de realisatie van een pannaveldje. Tot op heden hebben zich slechts twee leden gemeld en het 
bestuur is van mening dat dit aantal te weinig is om als commissie verantwoord aan de slag te kunnen gaan. 

Bij deze doet het bestuur een dringende oproep aan de leden om zich te melden voor deelname aan de 
commissie.  Voor de duidelijkheid: het betreft niet het uitvoeren, maar juist het meedenken over de 
(on)haalbaarheid van het pannaveldje. 

We zien uw aanmelding graag voor eind 2014 bij één van de bestuursleden. 

  

Het bestuur 

Obligaties 

 
Zoals elk seizoen heeft er ook dit jaar op de algemene ledenvergadering weer een loting voor het uitkeren van de 
obligaties plaatsgevonden. Hierbij is nummer 8 uitgeloot. 
Dit betekent dat houders van een obligatie eindigend op nummer 8, wanneer zij de obligatie willen laten uitkeren, zich 
kunnen melden bij de penningmeester.  
 
In de afgelopen 2 seizoenen zijn de eindcijfers 3 en 9 uitgeloot. Ook houders hiervan die nog niet om uitkering hebben 
gevraagd, kunnen dit bij de penningmeester aanvragen. 
 
Bij aanmelding dient de originele obligatie te worden ingeleverd! 
Tevens dient er een IBAN nummer opgegeven te worden. 
 

Namens het bestuur 
Theo Remmers 
Penningmeester FC Binnenmaas 
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Jeugdscheidsrechters 

Zaterdag 22 november was het dan zover onze jeugdscheidsrechers/spelleiders van onze pupillen zijn op de velden 

aangetreden met de nieuwe hesjes  die deze winter gedragen gaan worden over hun trainings outfit. Ook zijn er voor de 

lente/ zomer shirts aangeschaft.  Alle Pupillen scheidsrechters zijn dan herkenbaar en  tegelijkertijd is er eenheid.  

We zijn nog steeds supertrots op de 19 jongens van D, C, B en A die iedere zaterdagmorgen vanaf 9 uur op onze velden 

aanwezig zijn om de wedstrijden te leiden. 
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Wedstrijdverslagen 

 
29 november 2014 
FC Binnenmaas - IJ VV de Zwervers  Uitslag : 2-3  
 
Binnemaas had vandaag opnieuw een mogelijkheid om de eerste thuisoverwinning van dit seizoen te halen. 
Om deze 3 punten te behalen moesten ze wel de bezoekers IJ VV de Zwervers verslaan. 
Na een matige start van beide ploegen en weinig kansen was het Binnenmaas die dan toch op voorsprong 
kwam. In de 14e minuut gaf Desi Sanderse een fantastische diepe bal van achteruit op Kevin Kuijer. Hierdoor 
kon Kevin alleen af op de doelman en het is in middels wel bekend dat als hij 1 op 1 naar de doelman gaat dan 
is dat voor 95% een doelpunt 1-0. Na de 1-0 begonnen er wat meer mogelijkheden en kansjes te komen van 
beide ploegen. In de 17e minuut wat het de aanvaller van IJ VV de Zwervers die werd aangespeeld rond het 16 
metergebied en op doel kon schieten, maar zijn schot ging gelukkig over. 
De wedstrijd bleef erg rommelig, beide ploegen speelde erg slordig en hadden veel balverlies. 
In de 35e minuut kreeg Leon van der Stel een gele kaart na een overtreding aan de rechterkant van zijn eigen 
16 meter gebied. Hierdoor was er eindelijk weer een echt kans in deze wedstrijd alleen wel in het nadeel van 
Binnenmaas. En het was een gevaarlijke vrijetrap waar Binnenmaas goed wegkwam, nadat de bal eerst opzij 
werd gelegd werd deze net naast het doel geschoten. 2 minuten later was het Binnenmaas met een aanval, 
Leutrim Hoxhaj die de achterlijn had gehaald wist een goed voorzet te geven op Johnny Maijers die helemaal 
vrij stond en vrij binnen kon koppen en zo de stand op 2-0 te zetten. Dit zou natuurlijk de ideale ruststand zijn 
om dan in de 2e helft de wedstrijd te beslissen. Toch gaf Leo Dekker aan de zijkant aan dat er echt nog wel 1 of 
2 keer gescoord moest worden om deze wedstrijd te winnen, toch wel een bijzondere uitspraak als je 2-0 
voorstaat. Waar Binnenmaas al met gedachte in de rust was en hierdoor opslag van rust een bal verspilde op 
het middenveld kon de Zwervers nog 1 keer aanzetten. De bal werd via de rechterkant hoog ingebracht en 
kon door de spits binnen worden gekopt en was de rust stand 2-1 i.p.v. 2-0.  
Leo Dekker had in de rust ingegrepen en Kevin Kuijer was achter gebleven in de kleedkamer, voor hem in de 
plaats kwam Sander de Heus. 
Na een aantal kansjes van beide elftallen was het Binnenmaas in de 57e minuut met een grote kans en dus 
een mogelijkheid op de 3-1. Danny Maijers kon alleen af op de doelman van de Zwervers, maar zijn schot 
werd gestopt. 4 minuten later wat het de IJ vv de Zwervers die een vrije trap kreeg op zo’n 20 meter voor het 
doel van Binnenmmaas. Deze vrijetrap werd uitstekend binnen geschoten in de rechterkruising en zo was de 
stand weer gelijk. Natuurlijk kwam er bij de Zwervers meer geloof in en natuurlijk gingen de kopjes bij 
Binnenmmaas hangen. Bij Binnenmaas ging steeds minder goed en bij de Zwervers ging alles gemakkelijker en 
het was dan ook niet meer de vraag of de 2-3 gemaakt zou worden, maar wanneer deze gemaakt zou worden. 
Dit gebeurde dan ook in de 68e minuut, de spits van IJ vv de Zwervers kon alleen af op Erwin Fortuin, zijn schot 
ging onderkant lat, maar er stond een medespeler klaar om toch de 2-3 binnen te schieten. 
In de minuten daarna gebeurde er eigenlijk niet veel meer, Binnenmaas kwam niet meer tot aanvallen toe en 
IJ vv de Zwervers vond het zo wel prima en de uitslag was dus dan ook 2-3. 
Helaas is het Binnenmaas niet gelukt om de 3 punten in eigenhuis te houden, volgende week zullen ze anders 
moeten voetballen, want dan gaan ze op bezoek bij NSVV. 
Zo raar was de opmerking van Leo Dekker dan toch niet toen hij bij een voorsprong van 2-0 zei dat we nog wel 
1 of 2 keer moesten scoren. Noem het geluk, ervaring of kennis, ik noem het ervaring en kennis (maar goed ik 
moet ook nog een tijdje met hem samen werken). 
 
Opstelling: Erwin Fortuin, Leon van der Stel, David Engels, Richard van der Wilt, Charlie de Graaf, Johnny 
Maijers, Desi Sanderse, Sjoerd van der Pers, Leutrim Hoxhaj, Danny Maijers en Kevin Kuijer. 
 
Wissels : Sander de Heus, Mike Post, Jim van Eck en Rob Verbaas  
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6 december 2014 
NSVV 1 – FC Binnenmaas 1    Binnenmaas  sterker, maar geen punten. 
 
Helaas ging er weer eens een oude voetbalwet op voor FC Binnenmaas. Wel de kansen creeren maar niet 
scoren en de tegenstander gaat er met het resultaat vandoor. Op een zonnige decembermiddag kreeg de 
ploeg van Leo Dekker niets voor het getoonde spel in Numansdorp tegen NSVV. De ervaren trainer had na de 
slechte tweede helft tegen YVV de Zwervers zijn basis formatie flink gewijzigd en dat wierp zijn vruchten kwa 
spel zeker af. De openingsfase was voor de bezoekers. Zij waren feller in de duels en ook konden ze elkaar 
beter vinden in balbezit. Wat opviel was dat NSVV dit allemaal toeliet en als zij eenmaal de bal hadden was 
het balverlies door de vele lange ballen. De thuisclub liet ook Binnenmaas opbouwen en wachtte op de 
middenlijn geduldig op de fouten die het eventueel ging maken. Die fout kwam er ook helaas en Marco van 
Daalen sneedt door de defensie van Binnenmaas en vond de lange hoek, 1-0. 
NSVV putte hier wat zelfvertrouwen uit en liet zien dat het voorin zeker kwaliteit bezit maar bij zo’n 
behoudende tactiek kwamen hun spitsen maar zelden goed in balbezit. Binnenmaas gooide er nog een 
schepje bovenop. Eerst waren er nog losse flodders van Danny Mayers en Kevin Kuyer die het van grote 
afstand probeerden waar een steekbal een betere optie was geweest. Toch kwam de terechte gelijk-maker er 
wel.NSVV werkte een cornerbal niet goed weg en Danny Mayers profiteerde hier dankbaar van, 1-1. Hier 
gingen beide ploegen ook mee rusten en het publiek zocht een versnapering op in de gezellig verbouwde 
kantine. 
Het gros van het publiek miste waarschijnlijk 30 seconde  na rust een grote kans voor Danny Mayers die veel 
te vroeg probeerde de keeper te verschalken met een bekeken schot waar twee passen doorlopen meer 
rendement had op kunnen leveren. 
Binnenmaas bleef de betere ploeg door de veel te afwachtende houding van de thuisploeg. Het was weer 
Danny Mayers die werd vrijgespeeld voor de keeper. Nu ging hij wel door tot op de keeper maar die 
verkleinde zijn doel zo goed dat de spits hem er niet langs gespeeld kreeg. Later was het de ingevallen Sjoerd 
van der Pers die een strakke voorzet net niet vol genoeg raakte waardoor zijn kopbal voorlangs de goal ging. 
Hierna kreeg NSVV weer een grote kans.Door balverlies in de opbouw kreeg de handige spits van de 
Numansdorpers een kans een op een met doelman Fortuin maar die redde bekwaam. Binnenmaas bleef voor 
de winst gaan maar door vermoeidheid werd het wat onzuiver en  werd er voorin balverlies geleden door een 
foute keuze. Hierdoor  viel de onterechte winnende goal na een counter aan de andere kant.Een lage voorzet 
smoorde in de doelmond en Johnny Mayers probeerde op te ruimen.De bal kwam uit de kluts in de korte 
hoek en doelman Fortuin was kansloos, 2-1. Daarna speelde Binnenmaas de laatste minute nog alles of niets 
maar de tweede goal wilde gewoonweg niet vallen. 
Hierdoor blijft de ploeg op de tiende plaats staan maar moet het  volgende week wel een goed resultaat halen 
tegen laagvlieger Seolto om bij de onderste plaatsen weg te komen. 
Het meegereisde groen-gele legioen is er van overtuigd dat wanneer men met dezelfde instelling en 
wedstrijdopvatting speelt een overwinning niet kan uitblijven. 
Want die was vandaag al dik verdiend geweest…………. 
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FC Binnenmaas 7 - Brielle 8                                            Mag t een pagina meer zijn?  
 De verslagen van het 7e worden meestal met liefde geschreven, zijn voornamelijk leuk en herkenbaar voor de 

spelers, supporters, familieleden en andere volgers van ons elftal. Voor degenen die ons elftal niet kent is het 

vaak een hele pagina vol verhalen met namen die nietszeggend zijn. Ik heb een aantal mensen gesproken die 

ze niet meer leest vanwege de lengte, maar geloof me, van een wedstrijd als vandaag zou je wel een boek 

kunnen schrijven, compleet met voorwoord, inleiding, trefwoordenregister, helden, schlemielen,steeds 

wijzigende plots, een nawoord, een bedank stukje en een cliffhanger naar komende week (alleen de schurken 

ontbraken ditmaal). Rekening houdend met alle wensen zal ik proberen het op 1 kantje te houden ;-) Na 2 

nederlagen op rij tegen sterke tegenstanders wachtte vandaag de ongeslagen nummer 2, Brielle 8, met wel 7 

verliespunten minder dan wij. Aangezien we de lat erg hoog hebben gelegd was er dus maar 1 optie: WINNEN. 

In de week voorafgaand aan dit duel werd het 3e opgeheven en werd Walter (zonder inmenging van Ploon) 

vastgelegd voor de rest van het seizoen. Woensdag kwam hij al trainen en uiteraard mocht hij op de bank 

beginnen. Maar het zou anders lopen, want Daniel, die vorige week geblesseerd uitviel bleek al na 1/2 minuut 

warming-up niet in staat te spelen. Walter toch in de basis. De scheidsrechter van vandaag was Kevin, 

eveneens een (voormalig) speler van 3. We begonnen nu maar weer eens met verdedigers in de verdediging 

en middenvelders op het middenveld. Het was wel weer even zoeken en na 20 seconde wisten we dat hun 

nummer 14 pijlsnel, zeer behendig en levensgevaarlijk was. De onderkant van de lat behoedde ons voor een 

wel heel erg vroege achterstand.  Het voetbal was van beide zijden zeer behoorlijk en er ontstond een open 

wedstrijd met veel goede snelle aanvallen en een reeks van kansen, die er allemaal niet ingingen. Na een 

minuut of 15 kopte Youri terug op Joff, die hij op de rand van de 16 verwachtte, maar Joff was daar niet. Hun 

nummer 14 prikte de bal eenvoudig binnen en het eerste schaap was over de dam…… Het was het begin van 

een knotsgekke 20 minuten. Nog geen 2 minuten na de 0-1 schoot 1 van onze aanvallers op de paal. De bal 

kwam voor Jesper zijn voeten terecht en Jesper tekende heel rustig de 1-1 aan. Dat bleef het zeker wel een 

paar minuten tot Leon op rechts doorbrak en de op de rand van de 16 vrijstaande Jesper aanspeelde, die heel 

beheerst de 2-1 binnenschoot. Maar binnen no time stond het al weer 2-2, na uitverdedigen voor de goal 

langs. Dat bleek de herintroductie te zijn van de zogenaamde clustergoals, waarop wij af en toe patent 

hebben. Zo gingen we in 4 minuten tijd van 2-1 naar 2-4 en zagen we de bui al weer hangen en de eerste 

supporters vertrokken teleurgesteld richting de kantine. Op dat moment waren er slechts 22 1/2 minuut 

gespeeld. Met de entree van Richard (die zonder warming up het veld inkwam en 2 minuten daarvoor nog in 

spijkerbroek langs de lijn zat) kantelde de wedstrijd. Zijn eerste balcontact resulteerde in een kans voor 1 van 

onze 'voorwaartsen', die binnen de beruchte lijnen werd verijdeld d.m.v. een overtreding. Richard - die vorige 

week nog miste - schoot onhoudbaar de 3-4 binnen. 2 minuten later werd er wederom 1 van onze spitsen 

neergehaald binnen de 16 en wederom knalde Richard onhoudbaar binnen 4-4. Niet veel later stuurde 

Richard Ardy weg, die zich met een bijzonder fraaie actie vrijspeelde en de 5-4 aantekende. Zo blijken we dus 

toch geen patent te hebben op het tegen krijgen van clustergoals, Brielle overkwam precies hetzelfde. Er was 

nauwelijks een half uur gespeeld en er was dus al 9 x gescoord. Wonder boven wonder was 5-4 ook de 

ruststand en konden beide ploegen de wonden likken. Coach Jaap was dik tevreden over het spel en vooral de 

inzet en de door uw verslaggever gebakken appelcake en boterkoek gingen er in als 'Gods woord in een 

ouderling' (uitdrukking geleend van mijn vader). In de 2e helft kwam er een nog betere aanvallende 

middenvelder in bij Brielle en kwamen we onder druk te staan, de inzet bleef uitstekend, het voetbal was van 

minder niveau. Het was hopen dat we de 6-4 zouden scoren en daarmee het verzet van Brielle zouden breken. 

20 minuten in de 2e helft brak hun aanvallende middenvelder door op links, passeerde 2 man en werd 

gevloerd binnen de 16. 
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 Het is jammer maar helaas, ik red het vandaag niet met 1 pagina. De 3e terechte penalty van vandaag (voor 

de 3e maal ook zonder commentaar van de verdedigende partij). Als deze er in zou gaan zou het wel eens een 

heel vervelende middag kunnen worden. Assistent coach Mike wist zeker dat ie er in zou gaan, 'Joff heeft nog 

nooit een penalty gestopt'. Maar voor alles moet een 1e keer zijn. Joff pakte de penalty wel!! Toen Dave 

halverwege de 2e helft - 5 seconde voor hij gewisseld zou worden - de voor ons en zeker ook voor hem (stond 

3 weken droog) verlossende 6-4 binnenschoot was het 'gedaan met de koopman'. Roger scoorde nog een 

mooie 7-4 en 1 van de verdedigers van Brielle scoorde de 8-4 in eigen goal, in een ultieme poging om een 

tegentreffer te voorkomen. Na de 8-4 en het geblesseerd uitvallen van hun nummer 14 bloedde de wedstrijd - 

die inmiddels geen wedstrijd meer was - langzaam dood. 8-4, een bizarre wedstrijd tussen 2 fanatieke goede 

ploegen die in een felle maar sportieve wedstrijd knokten voor elke meter. Pittige duels en vooral respect 

voor elkaar en voor de prima scheidsrechter, die inmiddels (eveneens zonder inmenging van Ploon) een 

contract heeft gekregen van Japio. Als vaste scheidsrechter vroeg ik nog?? Nee, als speler, antwoordde Jaap. 

Walter en Kevin, welkom bij het inmiddels wel erg dik bevolkte 7e! Complimenten aan ons allemaal, maar 

zeker ook aan onze tegenstanders die tot aan deze wedstrijd ongeslagen bleven, zeer sportief bleven en 

goede verliezers bleken en qua voetbal duidelijk maakten waarom ze zo hoog op de  ranglijst staan. Er werd 

aan 2 zijden eerlijk gevlagd en de scheidsrechter had een makkie en een heerlijke pot om te fluiten. Wij 

hadden  zaterdag net iets meer geluk en we waren ook net iets beter. Komende zaterdag Oud-Beijerland 3 uit, 

waartegen we met 8-2 wonnen voor de beker. Dat zegt helemaal niets. We beginnen gewoon weer met 0-0, 

ook al zal het dat bij ons waarschijnlijk nooit blijven. Ploon hoopt van ganser harte dat het zaterdag a.s. - ook 

qua scheidsrechter en vlaggen - net zo leuk zal gaan als het tegen Brielle ging.    

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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FC Binnenmaas E6 - RVVH E4 (beker)  29-11-2014  
 
Vandaag spelen we in de 2e ronde voor bekerwinnaars. Ondanks dat we van de 8e naar de 7e naar de 6e 
klasse zijn gepromoveerd in de voorbereiding heeft de KNVB onze prestaties toch bij elkaar opgeteld en ons 
als bekerwinnaar beloond. Dit kan ook niet anders met 8 gespeeld 24 punten in die beker voorbereiding. 
De tegenstander was R.V.V.H E4 die stijf bovenaan staan in de 4e klasse.  
Een pittige tegenstander dus!!  
De tegenstander zetten vanaf het eerste moment gelijk veel druk op ons team. RVVH is gelijk veel op onze 
helft te vinden. Ze spelen de bal lekker rond maar Mark weet de eerste kans mooi te houden. Maar helaas 
blijven ze goed aanvallend spelen en dan is daar al vroeg in de wedstrijd  de 0-1. Binnenmaas "ga eens 
voetballen" klinkt van de zijlijn. En dat gaan ze doen. Stan bouwt de aanval mooi op van achter via Iris komt de 
bal bij Tom die een mooi schot op doel heeft maar helaas net mis. Hoekschop wordt door Iris genomen en via 
Dylan maar net naast. De tegenstander zet de aanval weer in maar gelukkig de bal gaat net voor Mark zijn 
doel langs. We zetten de aanval weer in en bouwen goed van achter naar voren op. Via Esmee en Dylan weet 
Tom twee keer kort achter elkaar de bal richting het doel te krijgen. Helaas weten we nog niet te scoren. De 
tegenstanders komen weer dicht bij Mark maar die heeft de bal. Via Jesper komt de bal weer bij Joep die met 
Iris nog wat mooie aanvallen heeft. Ook krijgt onze invaller Sieb een paar goede kansen. Maar helaas met 0-1 
de rust in. 
De tweede helft gaan alle twee de teams er tegen aan. Wat gelijk tot een kans voor de tegenstander lijd, maar 
Mark is allert. Via Esmee gaat de bal naar voren en Dylan weet Sieb te vinden die van ca 14 meter een mooi 
doelpunt maakt  1-1. De tegenstander laat zich niet uit het veld slaan en gaat in de aanval. Maar ook wij gaan 
er voor. Dylan heeft nog een mooie kans maar helaas. Prima vrije schop van Esmee maar ook deze gaat er niet 
in. De tegenstander komt via een lange bal van de keeper weer dicht bij ons doel, maar Jesper onderschept de 
bal en via Iris richting het doel van RVVH. Sieb krijgt de bal en scoort beheerst met de buitenkant 2-1. De 
tegenstander blijft druk zetten en heeft ook nog diverse kansen. Die gelukkig niet tot een doelpunt komen. 
Ook wij blijven aanvallen. Opnieuw neemt Esmee een vrije trap van ca 16 meter die ze nu wel in het doel krijgt 
3-1. Na nog diverse kansen over en weer weet de tegenstander toch nog ons doel te vinden 3-2. Mooie 
overwinning en een ronde verder in de beker. Goed gespeeld allemaal, verdiend gewonnen. 
  
Een trotste supporter. 
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FC Binnenmaas F1 – Hekelingen F2 

 

6 December 2014 – Na een weekend geen voetbal mochten de jongens deze ochtend weer de wei in. De 

tegenstander heet deze keer Hekelingen F2. Geen onbekende voor Binnenmaas, want in de beker zijn we ze 

ook al tegengekomen.  Toen werd het in een spannende wedstrijd uiteindelijk een 3-3 gelijkspel. Dus op 

voorhand een geduchte tegenstander waar we onze handen vol aan zullen krijgen… 

Met Karsten deze week als aanvoerder wordt er door Hekelingen afgetrapt voor de 1e helft. Er wordt 

spectaculair begonnen, want bij de aftrap plukt Sebastiaan de bal van de voet van een Hekelingen speler en 

kan zonder te worden aangepakt rustig op de Hekelingenkeeper  afdribbelen en aanleggen voor een schot. 

Met zoveel vrijheid weet Sebastiaan wel raad en schiet de bal beheerst in de hoek, 1-0. De stopwatch van 

Arno gaf 8 seconden aan. Een nieuw record! Ook daarna geven we de Hekelingen verdedigers niet de kans om 

wakker te worden, want de jongens zetten de tegenstander vroeg onder druk en zo ontstaan er ook de nodige 

kansen. Zo heeft Karsten een goede kans na een lange solo actie. Doordat Joost en Joshua op het middenveld 

goed de bal weten te veroveren krijgt Karsten de bal op links voor de goal. Hij ziet dat Melo goed is 

meegelopen en vrij voor de goal staat. Na een keurige pass grijpt Melo zijn kans en schuift de bal hard langs 

de keeper, 2-0 nu. Wat verder in de 1e helft komt Hekelingen wat beter in zijn spel en kan het enkele keren 

gevaarlijk worden met snelle counters. Na een uitbraak weet de Hekelingen aanvaller met een afgemeten lob 

Maarten te verschalken, 2-1 derhalve.  Daarna moet Maarten nog een keer snel zijn doel uit om een 

Hekelingen aanvaller te stoppen. Deze keer is hij sneller bij de bal dus gelukkig krijgt de aanvaller geen kans. 

Achterin wordt er weer goed strijd geleverd door beide Daniëls. Maar heel het team strijdt met het mes 

tussen de tanden. Wat leuk is om te zien is dat deze keer de veroverde ballen niet gelijk naar voren worden 

geknald, maar dat er ook echt wordt opgebouwd via goed samenspel. Vlak voor de rust is er nog een goede 

kans voor Melo, maar de keeper redt net. 

De 2e helft begint met een mega-kans voor Hekelingen, maar de Hekelingen spits weet de bal over het lege 

doel te schieten. Beide teams zijn aardig gelijkwaardig aan elkaar, dus het spel verplaatst zich soms snel van 

de ene naar de andere kant. Na enige tijd wordt Karsten weggestuurd op links.  Hij wordt echter richting de 

cornervlag gedreven door de Hekelingen verdediging. Met een goede actie weet hij toch ruimte te vinden om 

een voorzet te geven. Met een werkelijk schitterende harde voorzet komt de bal voor de goal. Daar staat 

Sebastiaan al paraat en weet de voorzet op waarde te schatten en tikt de bal ineens uit de lucht het doel in. 

Echt een schitterende goal en alle toeschouwers laten hun waardering blijken. Zelfs de Hekelingen trainer gaf 

toe dat dit een prachtige goal was. Redelijk snel na dit kunststukje maakt Hekelingen de 3-2, waardoor het 

weer een akelig spannend slot wordt. De laatste paar minuten voert Hekelingen de druk nog iets op om de 

gelijkmaker te produceren. Met een goede kans die maar net naast wordt gekeken door Maarten, fluit de 

scheidsrechter af en kunnen we weer een overwinning bijschrijven. 

Een mooie overwinning weer jongens! Tot volgende week op bezoek bij Feyenoord. 

Uw verslaggever, 

F. An 
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