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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 14, 30 maart 2015 

 

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
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Programma komende week 
Hieronder vindt u het programma t/m 4 april 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 1 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter            

 Schoolvoetbal - groep 5/6 13:30     
 HW-bok Binnenmaas B1 - Oud-Beijerland B1 19:30 nnb 
 HW-bok 's-Gravendeel C1 - Binnenmaas C1 19:00 18:15 
 HW-bok Binnenmaas MD1 (D6M) - SHO MD1 19:00 Jesper de Ruiter 

 

 Datum: donderdag 2 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             

 HW-bok Binnenmaas E1 - Heinenoord E1 19:00 Raymond Buitendijk 

 

 Datum: vrijdag 3 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter            

 toernooi Binnenmaas D1 - toernooi bij Easter Open vertrek via leider 

 

 Datum: zaterdag 4 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter           

 8369 Binnenmaas 1 - GSC/ODS 1 14:30 F. Berg 
 6397 Smitshoek 4 - Binnenmaas 4 15:00 13:30 
 6458 DVV09 VE1 - Binnenmaas VE1 15:30 14:15 
 183565 Coal C1 - Binnenmaas C2 13:00 11:45 
 136927 Binnenmaas D2 - Heinenoord D1 09:00 wordt uitgesteld 
 136619 Binnenmaas D4 - Rijnm/Hgvl.Sp. D3 10:45 Raymond Reijerkerk 
 toernooi Binnenmaas D5 - thuistoernooi 09:00   
 156049 Maasstad Tediro E1 - Binnenmaas E2 11:30 10:30 
 153288 Oude Maas E2 - Binnenmaas E3 09:45 08:45 
 155358 Binnenmaas E4 - DRL E5 10:45 - 
 155968 Binnenmaas E5 - Besiktas E2 12:30 - 
 149485 Binnenmaas E6 - Egelant.Boys E1 09:00 Michael Kreukniet 
 toernooi Binnenmaas E7 - thuistoernooi 09:00   
 toernooi Binnenmaas E8 - thuistoernooi 09:00   
 163246 Binnenmaas F1 - Coal F1 13:00 - 
 162219 Binnenmaas F3 - Slikkerveer F4 13:00 - 
 165210 GOZ F3 - Binnenmaas F4 08:30 07:45 
 189510 SHO F10 (BM) - Binnenmaas F5 08:30 07:45 
 137310 Binnenmaas D6M - Barendrecht D10 13:00 Emiel Dekkers 
 toernooi Binnenmaas E9M - thuistoernooi 09:25   
 toernooi Binnenmaas ME1 - thuistoernooi 09:25   
 187426 XerxesDZB MD2 - Binnenmaas MD2 12:45 11:45 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 

 Datum: maandag 6 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                            Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 190728 De Alblas 1 - Binnenmaas 1 17:00 15:30 
 toernooi Binnenmaas F3 - toernooi bij SHO 14:00 13:15 
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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! 

 

 
 

 

Programma volgende week 
 

Hieronder vindt u het programma vanaf 7 april 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 7 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter              

 HW-bok Strijen B1 - Binnenmaas B1 19:00 18:15 
 HW-bok GOZ D1 - Binnenmaas D1 19:00 18:15 
 HW-bok Binnenmaas F1 - Strijen F1 19:00 - 
 HW-bok Binnenmaas ME1 - NSVV ME1 19:00 - 

 

 Datum: woensdag 8 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter               

 HW-bok Binnenmaas A1 - Strijen A1 19:00 - 
 HW-bok NSVV E1 - Binnenmaas F1 18:45 18:00 
 HW-bok SSS MD1 - Binnenmaas MD1 (D6M) 19:00 18:15 

 

 Datum: zaterdag 11 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter               

 523 Binnenmaas 1 - 's-Gravendeel 1 14:30 J. Slaager  
 13889 BZC/Zuiderpark 2 - Binnenmaas 2 11:00 09:30 N. van den Dop 
 22947 Binnenmaas 4 - Botlek 3 14:30 Ton van Schijndel 
 6405 ZBVH 2 - Binnenmaas 5 12:30 11:30 
 6416 TransvaliaZW 3 - Binnenmaas 6 12:45 11:45 
 6427 Brielle 8 - Binnenmaas 7 10:30 09:30 
 6438 DBGC 4 - Binnenmaas 8 12:30 11:30 
 1886 Binnenmaas VE1 - NSVV VE2 14:30 R. Dharampal 
 7384 Binnenmaas A1 - Nieuwenhoorn A1 14:30 A. de Held 
 119995 's-Gravendeel A3 - Binnenmaas A2 14:30 13:45 
 179102 Binnenmaas B1 - Charlois, sv B1 12:30 Raymond van Loon 
 124785 Binnenmaas B2 - SNS B1G 12:30 Jan de Jong 
 131483 Binnenmaas C2 - Charlois, sv C3 09:00 Raymond Reijerkerk 
 140371 CKC D1 - Binnenmaas D1 11:00 09:45 
 140222 Besiktas D1 - Binnenmaas D2 10:30 09:30 
 140624 Binnenmaas D3 - DRL D4 09:00 Milan de Ruiter 
 140312 Binnenmaas D4 - SHO D6 10:45 Aaron Nagtegaal 
 140186 Binnenmaas D5 - Rhoon D6 09:00 Arjon Verzijl 

http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/
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Programma volgende week (vervolg) 

 Datum: zaterdag 11 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter              

 154366 OVV E1 - Binnenmaas E1 11:15 10:00 
 153967 Binnenmaas E2 - Besiktas E1 10:45 Delano Wolff 
 153966 Binnenmaas E3 - Heinenoord E1 10:45 Michael Kreukniet 
 153818 Binnenmaas E4 - Kocatepe E3 09:00 Bryan Kruithof 
 154260 Binnenmaas E6 - Charlois, sv E6 09:00 Yanik Gomersbach 
 154037 Strijen E3 - Binnenmaas E7 09:00 08:15 
 154084 Binnenmaas E8 - VFC E9 09:00 Dave Troost 
 167673 Charlois, sv F3 - Binnenmaas F2 08:30 07:30 
 177842 Binnenmaas F4 - Pernis F2 09:00 Levi Vugts 
 167863 's-Gravendeel F3 - Binnenmaas F5 08:30 07:45 
 167534 Barendrecht F13 - Binnenmaas F6 08:30 07:30 
 MiniComp Strijen MP2 - Binnenmaas MP1 09:30 08:45 
 MiniComp NSVV MP5 - Binnenmaas MP2 11:45 11:00 
 MiniComp NBSVV MP1 - Binnenmaas MP3 10:30 09:30 
 MiniComp NBSVV MP1 - Binnenmaas MP3 10:30 09:30 
 186714 SHO MC1 - Binnenmaas MC1 10:00 09:00 
 140491 Binnenmaas D6M - Charlois, sv D6 10:45 Emiel Dekkers 
 187296 Binnenmaas MD2 - GOZ MD1 10:45 Chris Flokstra 
 187642 Blijdorp ME1 - Binnenmaas ME1 08:30 07:30 
 181378 Binnenmaas E9M - Vlotbrug E6G 10:45 Lars Remmers 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 

 Datum: zondag 12 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter           

 35556 Binnenmaas VE1 - Alexandria'66 VE1 10:30 - 

 

 Datum: maandag 13 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter           

 HW-bok SJO Goudswaard-Piershil D1 - Binnenmaas D1 18:45 18:00 terrein Piershil 
 HW-bok Oud-Beijerland F1 - Binnenmaas F1 19:00 18:15 
 HW-bok NSVV MD1 - Binnenmaas MD1 (D6M) 19:00 18:15 
 HW-bok SJO Goudswaard-Piershil ME1 - Binnenmaas ME1 18:30 17:45 terrein Goudswaard 

 

 Datum: dinsdag 14 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter           

 191128 Binnenmaas 5 - Kethel Spaland 5 (beker 1/4  20:00 - 
 148541 Binnenmaas E8 - Coal E2 18:30 - 

 

 Datum: woensdag 15 april 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter           

 HW-bok SSS A1 - Binnenmaas A1 20:00 19:00 
 HW-bok Binnenmaas C1 - Oud-Beijerland C1 19:00 - 
 138731 Feyenoord AV D3 - Binnenmaas D1 19:00 17:45 
 137108 Binnenmaas D5 - DRL D6 19:00 - 
 HW-bok GOZ E1 - Binnenmaas F1 19:00 18:15 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen van 21 maart 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - DHV 4 - 1 

's-Gravendeel - SSS 3 - 1 

Groote Lindt - EBOH 3 - 0 

NSVV - Zwervers IJVV 2 - 1 

Seolto - Feyenoord AV 0 - 6 

VVOR - GSC/ODS 5 - 0 

ZBC '97 - De Alblas 4 - 2 

        
Uitslagen van 28 maart 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - Groote Lindt 2 - 0 

DHV - ZBC '97 3 - 0 

De Alblas - GSC/ODS 1 - 2 

EBOH - Seolto 2 - 0 

NSVV - 's-Gravendeel 2 - 0 

SSS - Binnenmaas 1 - 5 

Zwervers IJVV - VVOR 2 - 2 

        
Programma voor 4 en 6 april 2015    

Wedstrijd 
   

Binnenmaas - GSC/ODS 
   

's-Gravendeel - EBOH 
   

Groote Lindt - VVOR 
   

NSVV - ZBC '97 
   

Seolto - De Alblas 
   

Zwervers IJVV - DHV 
   

De Alblas - Binnenmaas 6/4 
  

Seolto - VVOR 6/4 
  

ZBC '97 - Groote Lindt 6-4 
  

        
Programma voor 11 april 2015    

Wedstrijd 
   

Binnenmaas - 's-Gravendeel 
   

De Alblas - Feyenoord AV 
   

GSC/ODS - DHV 
   

Groote Lindt - SSS 
   

Seolto - Zwervers IJVV 
   

VVOR - NSVV 
   

ZBC '97 - EBOH 
   

        
Stand per 14 maart 2015 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 20 18 0 2 54 83 15 

NSVV 20 13 4 3 43 39 27 

SSS 21 11 4 6 37 45 42 

Groote Lindt 19 11 3 5 36 49 30 

ZBC '97 19 9 3 7 30 42 38 

's-Gravendeel 20 8 5 7 29 39 35 

VVOR 18 7 6 5 27 51 32 

De Alblas 19 7 5 7 26 33 33 

Binnenmaas 18 6 5 7 23 38 31 

Zwervers IJVV 20 6 4 10 22 33 50 

EBOH 18 5 4 9 19 14 29 

GSC/ODS 20 3 4 13 13 21 57 

DHV 18 3 1 14 10 28 58 

Seolto 18 1 4 13 7 17 55 
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Uitslagen 
 

De wedstrijden van 16 t/m 22 maart 2015 
Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 5 - Piershil 3 9 - 4 
 

Binnenmaas D5 - NSVV D5G 1 - 3 
Binnenmaas VE1 - LMO VE1 1 - 8 

 

NSVV E1 - Binnenmaas E1 10 - 1 
Binnenmaas 1 - DHV 1 4 - 1 

 

Binnenmaas E2 - RVVH E3 3 - 1 
Brielle 4 - Binnenmaas 2 2 - 0 

 

Binnenmaas E3 - v.v. Hekelingen E5 2 - 2 
Spijkenisse 4 - Binnenmaas 4 5 - 3 

 

Binnenmaas E4 - Smitshoek E7 0 - 5 
DBGC 3 - Binnenmaas 5 2 - 1 

 

Oude Maas E3 - Binnenmaas E5 1 - 5 
Smitshoek 8 - Binnenmaas 6 2 - 2 

 

ZBVH E1 - Binnenmaas E6 4 - 2 
Binnenmaas 7 - SHO 7 5 - 0 

 

Binnenmaas E8 - Rhoon E9 1 - 1 
Gravendeel 5 - Binnenmaas 8 0 - 5 

 

Binnenmaas F1 - Barendrecht F3 2 - 5 
Binnenmaas VE1 - Jonge Spartaan VE1 3 - 2 

 

Slikkerveer F2 - Binnenmaas F2 4 - 3 
Kethel Spaland A1 - Binnenmaas A1 2 - 2 

 

Binnenmaas F3 - Strijen F2 3 - 3 
SJO Goudsw-Piershil A1 - Binnenmaas A2 9 - 2 

 

Binnenmaas F4 - Strijen F3 3 - 0 
Binnenmaas B1 - WFB B1G 1 - 2 

 

ZBVH F2 - Binnenmaas F5 6 - 0 
SJO Goudsw-Piershil B1 - Binnenmaas B2 1 - 1 

 

DHZ F2 - Binnenmaas F6 6 - 4 
Binnenmaas C1 - Barendrecht C2 6 - 2 

 

Rozenburg MC1 - Binnenmaas MC1 0 - 4 
Binnenmaas C2 - Smitshoek C8 4 - 1 

 

Rijnm/Hgvl.Sp. D4 - Binnenmaas D6M 1 - 9 
Binnenmaas D1 - DRL D1 2 - 1 

 

Binnenmaas MD2 - VVOR MD1 4 - 1 
Zwervers, IJVV de D2 - Binnenmaas D2 1 - 0 

 

Binnenmaas ME1 - Zuidland ME1 2 - 3 
Binnenmaas D3 - VVOR D3 0 - 3 

 

Zwartewaal E1 - Binnenmaas E9M 9 - 0 
Binnenmaas D4 - NBSVV D2 4 - 2 

      
         

         De wedstrijden van 23 t/m 29 maart 2015 
Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 2 - Zwervers, IJVV de 3 3 - 0 
 

Binnenmaas E1 - Zuidland E1 6 - 2 
Binnenmaas 4 - Oude Maas 3 1 - 2 

 

VVOR E4 - Binnenmaas E2 0 - 4 
Binnenmaas 5 - Smitshoek 6 7 - 2 

 

Binnenmaas E5 - Charlois, sv E5 4 - 2 
Binnenmaas 6 - Zwervers, IJVV de 6 2 - 1 

 

Barendrecht E11 - Binnenmaas E6 1 - 7 
Binnenmaas 7 - Barendrecht 17 4 - 1 

 

Binnenmaas E7 - SSS E1 6 - 4 
Binnenmaas 8 - Jonge Spartaan 4 2 - 0 

 

Spijkenisse E14 - Binnenmaas E8 1 - 2 
Stellendam VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 1 

 

v.v. Hekelingen F2 - Binnenmaas F1 8 - 2 
Binnenmaas A1 - NSVV A1 0 - 8 

 

Binnenmaas F2 - Smitshoek F5 2 - 3 
Binnenmaas A2 - Spijkenisse A4 2 - 7 

 

Charlois, sv F4 - Binnenmaas F3 0 - 4 
Flakkee B1 - Binnenmaas B1 2 - 0 

 

SSS F2 - Binnenmaas F4 5 - 5 
Jonge Spartaan B4 - Binnenmaas B2 1 - 2 

 

Binnenmaas F5 - SHO F10 (BM) 1 - 1 
GOZ C1 - Binnenmaas C1 6 - 2 

 

Binnenmaas F6 - Charlois, sv F8 0 - 10 
GOZ C2 - Binnenmaas C2 3 - 5 

 

Binnenmaas MC1 - SCO '63 MC1 4 - 0 
Binnenmaas D1 - WCR D1 bno 

 

Egelant.Boys D2 - Binnenmaas D6M 4 - 0 
Binnenmaas D2 - GOZ D1 2 - 2 

 

VOC MD1 - Binnenmaas MD2 5 - 1 
NOCKralingen D2 - Binnenmaas D3 2 - 12 

 

NOCKralingen ME1 - Binnenmaas ME1 4 - 4 
Gravendeel D2 - Binnenmaas D4 1 - 0 

 

Binnenmaas E9M - Nieuwenhoorn E8 0 - 10 
BVCB D7 - Binnenmaas D5 6 - 3 

 

Excelsior R. VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 3 
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Naam Relatiecode M/V Gebdatum Team

Aalst, R.C. van NVBT986 M 13-11-2004 Binnenmaas  E3

Batenburg, B. QNTL37O V 30-1-2004 Binnenmaas  ME1

Berg, S.L. v.d. PWPV15M M 28-10-2004 Binnenmaas  E4

Bom, F. v.d. GMZX53L M 25-10-2004 Binnenmaas  E1

Breevaart, K.P. NHCC18M M 15-1-2004 Binnenmaas  E4

Buizer, T.H.Y. NPHD42H M 15-9-2004 Binnenmaas  E4

Buurman, D.C. NTMK88D M 30-11-2004 Binnenmaas  E4

Dei jl , F. NWDQ92A M 28-10-2004 Binnenmaas  E5

Dekker, T.J.C. NTSY13V M 13-12-2004 Binnenmaas  E4

Derksen, I . NMGT34M M 20-9-2004 Binnenmaas  E1

Doek, D. MMCC10W M 8-12-2004 Binnenmaas  E1

Doek, R. MMCC16S M 8-12-2004 Binnenmaas  E1

Donkers , L. QKBR25Q V 1-1-2004 Binnenmaas  ME1

Gielen, A.C. NTMK90I M 6-1-2004 Binnenmaas  E4

Gool , O. van NGLY41G M 22-12-2004 Binnenmaas  E3

Goud, R. NPHD43I M 9-7-2004 Binnenmaas  E3

Groot, D. de QQNT71R M 13-11-2004 Binnenmaas  E8

Gul l i t, Z.A.C. NLFT72E M 19-1-2004 Binnenmaas  E4

Haan, J.J. de NMYS163 M 2-5-2004 Binnenmaas  E4

Hemme, M.F. QKBR29U V 9-8-2004 Binnenmaas  ME1

IJssels tein, D.B. NBRL84L M 2-7-2004 Binnenmaas  E3

Kersten, T. NRSX145 M 11-12-2004 Binnenmaas  E5

Kimmel , J.M.C. MNQK04W M 21-2-2004 Binnenmaas  E3

Korporaal , K. NKMX53X M 12-3-2004 Binnenmaas  E5

Krol , L. v.d. PWTK06N V 22-1-2004 Binnenmaas  ME1

Lock, J.P. QJPF54R V 24-8-2004 Binnenmaas  ME1

Mei jers , C.S.R. PPNF722 M 16-4-2004 Binnenmaas  E5

Oomens, C. QLKX13N M 13-4-2004 Binnenmaas  E8

Quartel , S. NRZV85W M 15-11-2004 Binnenmaas  E3

Reedi jk, M.C.D. QWGF648 V 5-8-2004 Binnenmaas  ME1

Schouten, M. MMYH299 M 24-11-2004 Binnenmaas  E3

Sintnicolaas , L.M. MMCC09O M 26-5-2004 Binnenmaas  E3

Stel , V. v.d. PXJF39N M 22-12-2004 Binnenmaas  E5

Stoopman, R. NSRJ65N M 15-7-2004 Binnenmaas  E2

Triet, R. van PLJJ99V M 22-3-2004 Binnenmaas  E5

Tuk, L. NTMK86B M 18-10-2004 Binnenmaas  E5

Veld, T. in 't NYXR61V M 22-4-2004 Binnenmaas  E4

Vos , S.L.A. de PKNV40Q M 18-6-2004 Binnenmaas  E5

Wijngaard, N. NKMX724 V 3-11-2004 Binnenmaas  MD2

Wijngaard, S. NKMX70C M 3-11-2004 Binnenmaas  E4

Zanten, W.S. van NYYK82A M 21-1-2004 Binnenmaas  E5

Inleveren pasfoto voor spelerspas (HERINNERING) 
 
We zijn nog bezig met het seizoen 2014-2015, maar in het nieuwe seizoen 2015-2016 zijn er weer een groot aantal E-
Pupillen die de overstap gaan maken naar de D-Pupillen. Deze stap houdt in dat ze op een “groot” veld gaan voetballen, 
maar dat de spelers ook over een spelerspas moeten beschikken. Zonder KNVB-spelerspas mag je niet deelnemen aan 
wedstrijden.  
 
Kijk dus snel in onderstaande lijst of jij ook nog een pasfoto moet inleveren voor de KNVB-spelerspas. Zo voorkom je dat 
je in het nieuwe seizoen niet mag spelen, omdat je geen KNVB-spelerspas hebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Staat jouw naam in bovenstaande lijst lever dan zo snel mogelijk een recente pasfoto in bij Arie Seinstra in de commissiekamer van 
Wedstrijdzaken. 
De aangeleverde pasfoto moet een recente officiële pasfoto zijn, zoals ook gebruikt wordt voor een paspoort of rijbewijs. De 
afmetingen moeten 3 bij 4 cm zijn. Het mag een zwart-wit- of kleurenfoto zijn. Pasfoto’s die niet aan de officiële eisen voldoen, 
worden geweigerd.  
Zet achterop de pasfoto je naam en geboortedatum!! 
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Naam Relatiecode M/V Gebdatum Team Vervaldatum

Beek, O.M.J. van FSRS06B M 15-2-1994 Binnenmaas  2  07-06-2015

Hels loot, R. FZHM464 M 10-10-1995 Binnenmaas  2  27-06-2015

Jongenotter, T. FRMS75N M 24-1-1993 Binnenmaas  2  27-06-2015

Meeningen, L. van FTRQ936 M 21-3-1994 Binnenmaas  2  07-06-2015

Verbaas , R. FZHM475 M 14-5-1995 Binnenmaas  2  27-06-2015

Breure, J.P. GHDP03P M 9-2-1995 Binnenmaas  3  27-06-2015

Eldik, J. van FTRQ925 M 21-10-1994 Binnenmaas  3  07-06-2015

Gi jp, M. v.d. FTRQ855 M 26-6-1994 Binnenmaas  3  07-06-2015

Leeuwenburgh, S. FZDF76I M 30-10-1995 Binnenmaas  3  27-06-2015

Berg, R. v.d. MFFR75U M 8-7-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Bessel ing, P. LXNM552 M 29-10-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Bessel ing, R. LXNM563 M 29-10-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Buitendi jk, R. LWYP52C M 18-9-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Domanski , J. MLMQ98D M 15-6-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Huisman, M.J. MBMS815 M 24-3-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Kruithof, B. GLKC00Q M 25-5-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Troost, D. GKQQ407 M 4-6-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Wolff, D.D. GLKY38B M 30-6-1999 Binnenmaas  B1  30-06-2015

Derksen, M. MDFZ60G M 2-5-1999 Binnenmaas  B2  30-06-2015

Huisman, R.L.N. MHPC373 M 26-1-1999 Binnenmaas  B2  30-06-2015

Jong, A. de MGFQ682 M 26-12-1999 Binnenmaas  B2  30-06-2015

Peeters , Y. LWYK33G M 7-8-1999 Binnenmaas  B2  30-06-2015

Flokstra , J. LXQT47N M 28-2-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Geus , M. de LXNM54Z M 22-5-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Gomersbach, Y. LXQT49P M 3-8-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Graaf, M. de LZCG84R M 27-12-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Hoed, S. den MBCV287 M 22-8-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Jabaay, J.A. MCQR24O M 28-11-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Leggedoor, D. LZCW66Z M 11-1-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Proper, P. LZJX328 M 4-12-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Qas imov, A. LYQW96T M 31-8-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Vugts , L. MBCV243 M 17-5-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Walkate, G. LZCG86T M 14-6-2000 Binnenmaas  C1 4-7-2015

Kuiper, T. NQTX30D M 28-11-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Lagerwerf, W.D. MDPK34U M 31-10-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Mast, J.D.J. MDCT50U M 21-1-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Remmers , M.A.J. LZJX30G M 24-5-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Schippers , C. LYJX21R M 24-11-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Son, K. van MGCQ66D M 19-12-2000 Binnenmaas  C2 4-7-2015

Kruis , M. NLNR973 V 7-1-2000 Binnenmaas  MC1 4-7-2015

Remmers , M.R.A. BLNX08H M 29-12-1970 Binnenmaas  VE1 (zon)  14-06-2015

Inleveren pasfoto voor spelerspas (vervolg - HERINNERING) 

 
Van een aantal spelers/speelsters verloopt binnenkort de (tijdelijke) spelerspas. Zij moeten z.s.m. één recente pasfoto inleveren voor hun nieuwe 

spelerspas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staat jouw naam in bovenstaande lijst lever dan zo snel mogelijk een recente pasfoto in bij Arie Seinstra in de Commissiekamer van 
Wedstrijdzaken. 
 
De aangeleverde pasfoto moet een recente officiële pasfoto zijn, zoals ook gebruikt wordt voor een paspoort of rijbewijs. De afmetingen moeten 3 
bij 4 cm zijn. Het mag een zwart-wit- of kleurenfoto zijn. Pasfoto’s die niet aan de officiële eisen voldoen, worden geweigerd. 
 
Zet achterop de pasfoto je naam en geboortedatum!! 



 - 17 - 

 



 - 18 - 

 



 - 19 - 

  

Diverse mededelingen 
 

Staf selektie FC Binnenmaas seizoen 2015-2016 bekend. 
 
De technische commissie is verheugd te melden dat de huidige technische staf en medische staf ook volgend 
seizoen in een bijna zelfde samenstelling werkzaam zijn bij FC Binnenmaas. Zoals eerder bekend werd heeft 
hoofdtrainer Leo Dekker voor 1 seizoen bijgetekend. Helaas heeft assistent trainer Ton Havelaar besloten 
door zeer drukke werkzaamheden aan het eind van het seizoen te stoppen.Hiervoor in de plaats heeft men in 
de persoon van Henk Stok een zeer ervaren en gedreven vervanger gevonden.  
Alexander Kranendonk zal zijn tweede jaar als elftalleider in gaan. De staf en spelers zijn zeer te spreken over 
hoe hij zijn functie tot nu toe invult. Verzorger Bert van Zanten blijft het bekende gezicht in de staf bij "zijn 
club" zoals hij zelf aangeeft. 
 
Ook bij het tweede elftal blijft de staf in takt. De ambitieuze hoofdtrainer Martin Remmers zal de cursus 
oefenmeester 2 gaan volgen en ook volgend seizoen bijgestaan worden door zijn assistent Henk Buitendijk. 
Nico Korpel blijft elftalleider en Daphne Kranendonk verzorgster in het team. 
 
Helaas hebben beide assistent scheidsrechters aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen. 
Fred van Vliet van het eerste elftal heeft aangegeven dat hij ondanks het wel naar zijn zin te hebben het toch 
wel wat veel tijd opslokt op zaterdag en soms doordeweeks.Als er voor hem nog geen vervanger gevonden is 
eventueel nog even door te gaan of in combinatie met een andere persoon deze taak te vervullen. 
Edwin van Meeningen van het tweede elftal gaat na drie seizoenen vlaggen zijn andere hobby, het fluiten 
van wedstrijden bij de onze club weer oppakken. Nu was dit door het tijdstip van de wedstrijden van het  
tweede elftal niet meer te combineren. Ook Edwin heeft aangegeven waar hij kan als zijn opvolger  
verhinderd is in te willen vallen. 
De technische commissie is dus naarstig op zoek naar assistent scheidsrechters voor het 1e en 2e elftal. 
Voor de functie bij het 1e elftal eventueel in combinatie met Fred van Vliet. 
 
 
 
Henk Stok nieuw gezicht in staf selektie FC Binnenmaas 
 
In het seizoen 2015-2016 zal er een nieuw gezicht te zien zijn in de technische staf van FC Binnenmaas. 
Henk Stok zal de nieuwe assistent trainer worden van hoofdtrainer Leo Dekker. De twee zijn geen 
onbekenden van elkaar. Zij werkten namelijk vorig seizoen nog samen bij Drechtstreek. 
De goedlachse Dordtenaar is als speler begonnen in de jeugd bij OSS en na jaren in het eerste elftal aldaar in 
Belgie neergestreken bij H.O Kortenaken en later Putte S.K. Na zijn voetbalcarriere werd hij jeugdtrainer bij 
OSS en EBOH. Daarna werd hij hoofdtrainer in Hooge Zwaluwe bij DMC en HZ'75. Na een jaar het 2e elftal en 
vier jaar de B1 van VVGZ streek hij neer bij De Alblas. Daar trainde hij vier jaar de A1 waaruit veel spelers 
doorstroomden naar eerste elftallen in Dordrecht en omstreken. 
Hieruit blijkt dat Henk heel goed met jeugdige spelers kan werken en ook zeker beter kan maken. 
Op dit moment is Henk trainer van Drechtstreek 2 nadat hij het jaar ervoor met de A1 aldaar het heel goed 
had gedaan in de hoofdklasse. Ook nu strijdt hij met het 2e elftal voor het kampioensschap in de reserve 1e 
klasse naar de hoofdklasse. Nog drie potjes winnen en we zijn er volgens Henk.En dat gaan we doen ook klinkt 
hij vastberaden. Henk heeft al verschillende wedstrijden van FC Binnenmaas gezien en ziet zeker 
mogelijkheden om de spelers naar een hoger plan te tillen.Hij staat in ieder geval te popelen om aan zijn 
nieuwe klus te beginnen. 
Maar eerst dit seizoen met Drechtstreek 2 naar de hoofdklasse zegt hij met een knipoog. 
Wij wensen Henk heel veel succes en plezier bij onze vereniging. 
 
De technische commissie 
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Wedstrijdverslagen 

Eindelijk weer 3 punten voor FC Binnenmaas 
Het zat er de laatste weken al aan te komen maar toen kon de ploeg van Leo Dekker en Ton Havelaar zich  nog 
niet belonen voor hun goede spel. Na twee keer een onverdiende 2-2 was er dan eindelijk een driepunter. 
Binnenmaas begon goed aan de wedstrijd maar er was te merken aan spelers en leiding dat er veel spanning 
op de wedstrijd stond. Net als vorige week was het weer Danny Mayers die weer met zijn linker de verre hoek 
vond achter keeper Paul Eland. Door het goede doorjagen van Sander de Heus op de matige verdediging van 
DHV schiep hij Danny deze kans. Maar deze vroege 1-0 na vijf minuten gaf het elftal niet de rust om het goede 
spel van de laatste weken uit te bouwen. Het speelde veel te gehaast waardoor er in de opbouw en oorhoede 
veel fout ging en zo DHV in de wedstrijd liet komen. Er waren nog wel twee kopkansen voor Johnnie Mayers 
en Sander de Heus uit een rebound van een gestopte inzet van diezelfde Johnnie Mayers.Maar troffen geen 
doel. Maar zoals zo vaak dit seizoen gaf Binnenmaas een tegengoal weer te gemakkelijk weg. Na balverlies op 
het middenveld werd de bal in een keer de diepte ingestuurd.Door geen rugdekking te geven en ook niet 
duidelijk op buitenspel te spelen ging de handige spits Elias Mourigh er als een haas vandoor. Ondanks het  
terechte vlagsignaal van grensrechter Fred van Vliet liet de warrig leidende scheidsrechter toch doorspelen en 
de verder foutloos keepende doelman Martin Remmers was kansloos op zijn inzet.En zo stond er na 26 
minuten 1-1 op het scorebord. Het spel werd er hierna niet beter op,op de wel zeer moeilijk bespeelbare 
hobbelige grasmat. Vier minuten later veerde het publiek toch weer op na een geplaatste kopbal van Johnnie 
Mayers.Helaas tikte doelman Eland de bal stijlvol onder de lat vandaan. Zo gingen beide ploegen dus rusten 
met een 1-1 stand. Na rust was duidelijk te zien dat de technische staf de mannen goed had toegesproken. 
Met de wind in de rug waren er direct twee goede kansen die nog niet het gewenste resultaat opleverden 
maar DHV kwam niet meer onder de druk vandaan. In minuut 56 mocht Danny Mayers een corner nemen.Die 
sneed deze zo scherp aan dat de doelman hier zo door verrast was en de bal achter de lijn vandaan haalde en 
de goed opgestelde scheidsrechter wees terecht naar de middenstip 2-1. Het verzet van DHV leek 
gebroken.Na eerst nog een kans 1 op 1 met de keeper gemist te hebben door Danny Mayers na een goede 
steekbal van Remco vd Stel was het na 61 minuten wel raak. Danny maakte zijn derde van de middag en 
wedstrijd ging op slot, 3-1. Twee minuten later maakte de hard werkende Sander de Heus zijn verdiende goal 
door de bal mooi in de kruising te jagen.4-1.Dezelfde Sander had ook zijn tweede kunnen maken maar de 
doelman was hem de baas.DHV spartelde nog wel wat tegen maar de kansen die het kreeg werden vakkundig 
gekeerd door Martin Remmers. 
Zo konden er gelukkig weer drie broodnodige punten bijgeschreven worden en is het gat met EBOH 
opgelopen tot 4 punten.Volgende week zal er zeker uit een ander vaatje getapt moeten worden als de ploeg 
afreist naar Klaaswaal voor de derby met SSS.Zij staan keurig op een derde plaats en zijn nog volop in de race 
voor een periodetitel. Hopelijk met de steun van onze vaste uit-supporters kunnen we daar ook een resultaat 
halen. 
 
Alexander Kranendonk 
Pupil van de week: Jens van de Ree 

Om 13.00 uur moest ik me melden en ben ik met mijn begeleider mee 
gegaan. We zijn toen eerst naar de wedstrijd bespreking gegaan en daar heb 
ik mijn bal met handtekeningen gekregen. Toen werd de tijd om ons te gaan 
omkleden en het veld op te gaan voor de warming up. Na de warming up zijn 
we weer naar binnen gegaan en zijn we naar de scheidsrechter gegaan om 
samen het veld op te gaan. Toen de wedstrijd begon mocht ik eerst nog een 
doelpunt maken bij de tegenstander. De wedstrijd was heel leuk om te 
kijken. In de rust was het 1-1. We zijn naar de kleedkamers gegaan om te 
drinken en daarna kwam de tweede helft.  Ik heb toen nog warm gelopen 
met de wisselspeler. We hebben de wedtrijd met 4-1 gewonnen en bij elk 
doelpunt gejuicht. Na de wedstrijd hebben we een feestje gevierd in de 
kleedkamer en wilde ik nog  lang niet naar huis.Vond het heel gezellig met 
de spelers.  Na afloop ben ik mee gegaan naar de kantine en kreeg een tas met cadeaus en friet met frikandel. Ik wil 
iedereen bedanken voor de hele leuke middag en heb echt naar mijn zin gehad. Groeten van jens.  
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SSS – FC Binnenmaas 

Ruststand : 1-2 Eind stand : 1-5 
 
28 Maart 2015 is de dag : dat FC Binnenmaas speelt als een team, dat Sjoerd van der Pers scoort, dat Leo Dekker zijn 
aanvoerder Bas de Kruiff intervieuwd met een banaan. De dag dat de selectie van FC Binnenmaas 6 punten pakken en 
de dag dat het eerste van FC Binnenmaas met 1-5 wint bij SSS. 
 
Een wedstrijd waar je toch met een specialer gevoel naar toe werkt, nog meer de wil om te winnen kortom een echte 
derby. In de eerste 15 minuten gebeurde er niet veel, eigelijk helemaal niks en niet echt iets wat je in een derby zou 
verwachten. Het was met name SSS die veel balbezit had en het meest dreigend was, maar tot kansen leiden deed dat 
niet. In de 16e minuut mocht FC Binnenmaas voor het eerst gevaarlijk zijn, dit doormiddel van een vrije trap aan de 
linkerkant. Deze vrije trap werd genomen door Desi Sanderse en overgekopt door Kevin Kuijer.  
1 minuut later kreeg Binnenmaas op nieuw een vrije trap alleen deze keer lag de bal op een betere plek. Opnieuw was 
het Desi die de vrijetrap nam, hij speelde Richard van der Wilt in die op zijn beurt kaatste, Desi kon daardoor in één keer 
op het doel schieten en de bal ging met een streep het net in. Hiermee kwamen de mannen van Leo Dekker verassend 
op een 0-1 voorsprong. In de 23e minuut kreeg Binnenmaas opnieuw een vrije trap, dit maal op eigen helft aan de 
linkerkant. Bas de Kruijff legde de bal uitstekend in het 16 meter gebied, na een duel tussen de laatste man van SSS en 
Danny Maijers kwam de bal voor de voeten van Kevin Kuijer en deze kon de bal binnen tikken en de stand op 0-2 zetten. 
Lang kon Binnenmaas niet genieten van deze voorsprong, want 2 minuten later wist SSS de stand al op 1-2 te brengen. 
De spits van SSS werd goed aan gespeeld via de rechterkant en doordat de doelman van Binnenmaas, Martin Remmers, 
uitgleed kon dezelfde spits de bal binnen schieten. In de resterende 20 minuten van de eerste helft was het met name 
FC Binnenmaas die op zoek ging naar de 1-3, maar het kwam niet verder dan een hoop dreiging en gevaarlijke kansen. 
 
Wat in de laatste 20 minuten van de 1e helft niet lukte, dat lukte wel in de eerste 2 minuten van de 2e helft. Na een 
goede steekbal van Desi Sanderse op Kevin Kuijer kon Kevin alleen op de doelman van SSS af en zorgde hij voor de stand 
van 1-3. FC Binnenmaas bleef maar druk zetten en SSS kwam er niet meer uit, ook hadden ze veel moeite met het feit 
dat ze wind mee hadden en op hun eigen snelle kunstgras speelde. In de 61e minuut was het dan toch SSS met een schot 
op het doel van Martin Remmers, maar deze werd prima gestopt door de doelman van Binnenmaas. In de 63e minuut 
was het opnieuw raak voor FC Binnenmaas, Danny Maijers (door Leo Dekker ook wel een Guerrilliaspits genoemd) 
kwam na opnieuw een goede steekbal van Desi Sanderse vrij voor de doelman en schoot de 1-4 binnen. 
In de 67e minuut werd SSS nog nerveuser, want Leo Dekker liet Sven Beckers warmlopen, die bij SSS toch wel gezien 
wordt als een zeer goede en ervaren speler. Vanaf de 70e minuut begon het spel van Binnenmaas zelfs een beetje op 
het bekende Samba voetbal te lijken. Eerst kopte Kevin Kuijer een bal door vanuit een vrije trap en Danny Maijers nam 
de bal in één keer op zijn voet, maar de bal ging net voorlangs. 
In de 77e minuut was het Sven Beckers die nog geen minuut in het veld stond en met een knappe volley van groote 
afstand net over schot. Als deze er in was gegaan dan was dit zo’n doelpunt geweest waardoor niemand meer over het 
doelpunt van Achahbar van Feyenoord tegen PSV zou  praten, maar over het doelpunt van Sven Beckers tegen SSS.  
In de 88e minuut kwam het moment van Sjoerd van der Pers. Na lang wachten en hard werken wist hij de eindstand op 
1-5 te brengen en zijn doelpunt te maken. Sjoerd speelde zich zelf goed vrij op de rand van de 16 en schoot goed en 
hard binnen. Na dit fraaie doeplunt trakteerde hij ook alle toeschouwers en spelers op een radslag met een salto waar 
menig turners nog jaloers op zouden zijn. 
 
FC Binnenmaas heeft vandaag laten zien dat als ze goed staan en als een team spelen dat ze voor niemand bang hoeven 
te zijn. Als laatste wil ik ook de complimenten geven aan de trouwe aanhang van FC Binnenmaas, die ook vandaag 
waren afgereisd naar Klaaswaal. Volgende week speelt FC Binnenmaas thuis tegen GSC/ODS en bij winst mag er toch 
echt wel serieus gekeken worden naar een periode. 
 
Opstelling: Martin Remmers, Mike Post, Bas de Kruijff, Robbie Pors, Leon van der Stel, Desi Sanderse, Remco van der 
Stel, Richard van der Wilt, Kevin Kuijer, Sjoerd van der Pers en Danny Maijers. 
 
Wissels : Sven Beckers, Lennert Kleiwegt, Charlie de Graaf en Rob Verbaas 
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Binnenmaas 7 - SHO 6                                             het is weer lente  

 22 november 2014 was de datum, vandaag 4 maanden geleden, de laatste 3 punter, 8-4, tegen de toenmalige 
nummer 2 Brielle, onze kampioensdroom was nog springlevend. Daarna verloren we (zonder echte keeper) 
'de wedstrijd van de laatste kans' met 4-3 en was het 'over en uit'. Op 17 januari pakten we nog wel een punt 
tegen Zinkwegse Boys, daarna zakten we week in week uit door de ondergrens. En als dat nou eens niet zo 
was, dan waren er wel weer andere oorzaken waardoor het toch weer mis ging. Tegen Heinenoord (uit 
wonnen we met 4-7) ging het nog wel, toen speelden we een weergaloze eerste helft en beloonden we 
onszelf met slechts 1 doelpunt. Toen vlak na rust een blundertje de 1-1 opleverde werd duidelijk dat de 
mentale weerbaarheid van het 7e beduidend minder is dan in voorgaande jaren. We verloren na een slechte 
2e helft (met wederom veel pech) met 1-3. De week erna moesten we naar IJVV de Zwervers (thuis wonnen 
we met 9-1). Daar bleef het 30 minuten 0-0 tot er 2 spelers uit het 2e inkwamen (en er tegenstander met 5 
verschillende IJVV shirts meededen). Een clustergoalsessie net voor de rust betekende 3-0. We kwamen na de 
rust nog even terug tot 3-2, maar de 2e clustergoalsessie betekende 6-2. Een kwartier voor tijd stond het 8-2, 
we wisten door 3 x te scoren de eindstand nog enigszins draaglijk te maken. De week erop wachtte Spijkenisse 
(uit 6-4 verloren). We begonnen vrij aardig, raakten 2x paal en lat en liepen tegen een paar counters op. 
Verder misten we zelf kans op kans. Ik meen dat we met 2-7 de rust ingingen. 5 minuten na de rust werd het 
2-9. We scoorden nog 3x en in de laatste minuut scoorde Spijkenisse alsnog de 10e. 5-10 dus…. 2 weken 
geleden speelden we het eerste half uur stukken beter dat Smitshoek, ook hier scoorden we slechts 1 x. Bij de 
1e de beste diepe bal was het 1-1 en was het weer over met het goede spel. Uiteindelijk slaagden we er in de 
laatste minuten net niet in om een 5-2 achterstand ongedaan te maken. We verloren met 5-4. Vorige week 
kwam Smitshoek bij ons op bezoek. Er waren een aantal spelers te laat, er was ergernis we begonnen veel te 
slap. Na 20 minuten stond het al 0-4 na 4 Comedy Capers momenten. Vlak voor rust werd het 1-4. We zouden 
er vol opknallen, maar 5 minuten na de rust was het al 1-6. We hadden nog 40 minuten om 5 x te scoren. 
Ineens werden we wakker, maar helaas scoorden we er 4, geen 5 en zo verloren we voor de zoveelste keer 
volstrekt onnodig van een tegenstander met minder kwaliteiten en meer punten dan wij. Dat er geen 
verslagen meer kwamen lag niet alleen aan drukte, niet alleen aan de nederlagen, maar aan de manier 
waarop we telkens van onszelf verliezen. Aangezien ik 'het hart op de tong heb' was het ook beter om maar 
geen verslagen te schrijven, bovendien ontbrak de zin er in. Inmiddels was de degradatiestreep wel heel erg 
dichtbij gekomen, tijd om weer eens te gaan winnen!! Zaterdag 21 maart kwam SHO op bezoek (uit 0-6 
gewonnen met o.m. een wereldgoal van Jaap), de nummer laatst en dus een uitgelezen kans op een 3-punter. 
De sfeer was vooraf erg ontspannen en iedereen was ditmaal op tijd. Onze ouwe rots in de branding 
Rock/Louis Stellenaar verving de wegens vaderschapsverlof afwezige Joff in de goal en we bleken ineens weer 
goed te kunnen tikken. De taken werden weer (vrij goed)  uitgevoerd en het was dan ook niet verwonderlijk 
dat we met 4-0 de rust ingingen na een aantaal fraai uitgespeelde aanvallen (2 x Roger en 2x Dave als 
eindstation). Na de rust werd het wat minder, maar we gaven ook nauwelijks wat weg. Bij de enige 2 kansen 
die SHO  kreeg trad Louis handelend op. Leon scoorde nog een mooie 5-0 na een prachtige pass van achteruit. 
Die goal en het vrijwel direct daarop volgende fluitsignaal leidde tot vrijwel unanieme blijdschap. Een 'droge 
periode' van 4 maanden zonder overwinning werd eindelijk afgesloten. Om half 5 werd het einde van de 
droge periode gevierd met een 'natje en nog een natje'. Komende zaterdag ontvangen we de nummer 2 
Barendrecht, waartegen we in onze 'goede periode' in de laatste 5 minuten een 1-2 voorsprong uit handen 
gaven (eigen doelpunt JC en een 'Barendrecht uit naai penalty' in de laatste seconde). Eens kijken of we de 
overwinning tegen SHO een goed vervolg kunnen geven. 

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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Binnenmaas 7 - Barendrecht 17                                           Einde winterdip  
 Na de eerste zonnestraal in lange tijd - de 5-0 overwinning op hekkensluiter SHO (gemiddelde leeftijd 40) - volgde deze 

zaterdag een grotere uitdaging. Het in bloedvorm verkerende Barendrecht 17 (gemiddelde leeftijd nog geen 20 jaar, 

tegenover 30 jaar bij ons) dat nog slechts 3 verliespunten minder had dat de gedoodverfde kampioen Hellevoetsluis 

kwam op bezoek en wilde graag 3 punten meenemen om de titeldroom levend te houden. De uitwedstrijd verloren we 

nipt en zuur met 3-2, maar we hadden daar bij de rust al met 5-0 achter moeten staan. Vanwege de afwezigheid van de 

zeer gewaardeerde Jaap was het ditmaal de taak van uw verslaggever om de opstelling te maken en het strijdplan te 

verzinnen. Ploon wist welke sterkte punten we bij hen moesten neutraliseren en hoe we gebruik zouden kunnen maken 

van onze sterkte punten. Zaterdagmorgen om 10 over 5 ging Ploon maar uit bed, hij kon niet meer slapen en lag te 

piekeren over de vanwege deze taak. Het strijdplan werd door 1 na iedereen goed opgepikt (die dacht dat we weer snel 

met 0-4 achter zouden staan), nou.. die ene kreeg dus ongelijk. Barendrecht had wel meer balbezit dan wij, en wij 

kwamen er telkens snel en gevaarlijk uit. Een prachtige aanval over rechts leverde net niet de  1-0 op, maar de 

afgeslagen bal kwam bij .. ja u leest het goed … Yonne terecht, die een afgemeten voorzet gaf op Raymond, die met de 

punt van de schoen alsnog de 1-0 aantekende. Dat gaf een enorme boost en we gingen steeds beter voetballen. 

Barendrecht drong wel aan, maar achterin stond het als een huis, mede door het goede coachen en aansluiten van de 

zeer sterk debuterende keeper Jesper. Dat het na een half uur ineens 1-1 werd is ook wel typerend voor ons seizoen. 

Hun rechterspits passeerde onze linksback, hij wilde de bal voorgeven, maar schoot van een paar meter afstand keihard 

tegen het lichaam van Jurrian, die de bal niet kon ontwijken en in eigen doel scoorde (ditmaal dus niet JC). Meestal zijn 

dit soort incidenten aanleiding tot 'koppies omlaag', clustergoals, 1-4 ruststanden en dergelijke, maar wonder boven 

wonder herpakten we ons ditmaal wel goed (zou het dan toch vertrouwen zijn na de overwinning van vorige week?). Na 

een goede actie en dito diepe pass van Dave rommelde en frommelde Raymond zich een weg naar het doel. De 

grabbelende keeper kreeg geen vat op de bal en zo stonden we weer vrij snel op voorsprong gelukkig. Dat het nog 2-1 

stond bij de rust, daar kon alleen Barendrecht blij mee zijn, want we hadden verder afstand moeten nemen. We 

wisselden ditmaal pas in de rust, ter voorkoming dat het halve elftal 3 x van positie moest wisselen. Een linksback kwam 

voor een linksback, een middenvelder voor een middenvelder en een spits voor een spits. Er veranderde de 2e helft dan 

ook niet veel aan het spelbeeld. 5 Minuten na de rust gebruikte de voor Raymond ingevallen Richard zijn lichaam goed 

binnen de 16, hij bediende Dave, die hard en droog de 3-1 binnenknalde. Dave moest eerder weg en Roger was later 

vanwege werk. Roger zag nog net de 3-1 en kon vrijwel direct daarna het plekkie van Dave overnemen. Jesper redde 

nog een keer bekwaam in een 1 tegen 1 situatie, die ontstond na onnodig balverlies en de als linksback uitstekend 

spelende Walter voorkwam met een prima sliding de aansluitingstreffer. Halverwege de 2e helft kwam Roger ' binnen 

de 16' in aanraking met een verdediger van Barendrecht. De toegekende penalty werd door Daniel feilloos benut. Die 4-

1 leidde tot nog meer frustratie bij Barendrecht, die hun titeldroom in duigen zagen vallen. Toen Daniel en Leon plaats 

maakten, Barendrecht de botte bijl begon te hanteren (waartegen de scheidsrechter verzuimde op te treden) en de 

vermoeidheid toe begon te slaan (de andere spelers moeten harder en meer meters lopen als Ploon op zijn eigen 

stekkie staat) werd het voetbal minder. We gaven nauwelijks iets weg en creëerden zelf ook niet meer zo veel meer. We 

hebben vandaag als team echt zeer goed gespeeld, iedereen voerde zijn taak uit en deed precies dat wat ie wel kan en 

liet na wat ie niet kan. Zelfs degene die nauwelijks een bal goed raakte scoorde een hele dikke voldoende! Wat een 

prachtige overwinning en zo mooi dat alles volgens plan liep. Het is zondagmorgen 11 uur and i still can't stop smiling  

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 

 

Wederom 7 klapper voor FC Binnenmaas E6. 
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Barendrecht E11 - FC Binnenmaas E6 (28-03-2015)  

Op een voor sommige ouders mooi uitslaap tijdstip werden we om 13:15 verwacht op sportpark De Bongerd. 

Barendrecht E11 is de tegenstander van vandaag. Waar we thuis 8-0 van hadden gewonnen. De overschatting ligt dus 

op de loer. En hier is niets te veel over gezegd. Barendrecht trapt af en we zetten gelijk druk. Binnen de minuut ligt de 

bal door slecht uit verdedigen van Barendrecht al in het netje. Iris tekent de 0-1 aan. We spelen slap en spelen niet ons 

spel. Barendrecht komt er door via de rechterkant en door niet fel genoeg verdedigen van onze zijde valt de 1-1 uit het 

niets. ONNODIG!! De gelijkmaker is nog geen teken voor ons om beter te gaan voetballen. We houden het veld niet 

groot en maken het Barendrecht veel te makkelijk. Een goede solo van Tom wordt beloond en Tom rond van afstand af 

1-2. Zou dit dan de bevrijding zijn? Het lijkt iets beter te worden we spelen iets beter het balletje rond. Stan dribbelt 

goed vooruit maar z'n vizier is net niet scherp genoeg. Via Esmee komt Joep in balbezit die zet voor en ja de kluts komt 

de bal bij Jordy die haalt goed diagonaal uit en maakt de 1-3.  

Tijd voor de rust. In de rust spreekt de trainer zijn teleurstelling uit over het vertoonde spel. De boodschap is duidelijk.  

We starten de 2e helft fel en tikken het balletje nu wel rond. Het duurt dan ook niet lang voordat Dylan Iris vind die 

netjes de 1-4 binnen schiet. Barendrecht trapt af maar wij veroveren gelijk. Dit leidt tot een corner voor ons. Iris geeft 

hard voor waar Joep goed voor z'n man komt en de 1-5 binnen schiet. Even later volgt er nog een corner, Jordy geeft 

hem goed op Jesper die helaas hard overschiet. Barendrecht komt er spaarzaam door maar dan is Mark allert en 

voorkomt een tegen treffer. Tom dribbelt door het midden op en speelt Dylan aan. Die passeert z'n man goed en schiet 

hard met links binnen 1-6.  De laatste goal is er 1 die trainers graag zien. Goed combinatiespel van achteruit via Jesper 

naar Dylan. Dylan heeft oog voor Iris. De legt de bal breed voor Jordy die goed naar binnen is gekomen en hij rond 

beheerst af 1-7. Een goal uit het boekje. Een te verwachten overwinning met een erg wisselend spelbeeld. 

De trainer  

Hekelingen F2 – Binnenmaas F1 

28 Maart 2015 – In de kletterende regen mochten we deze ochtend tegen Hekelingen aantreden. Thuis wisten we nog 

een nipte zege op ze te boeken, maar gezien de stand op de ranglijst kon dit wel eens moeilijk worden om te herhalen.   

Met Sebastiaan als aanvoerder werd de eerste helft aangevangen. De eerste kans komt op naam van Binnenmaas dat 

via Karsten goed inschiet. De keeper stopt de bal echter vakkundig. Uit de afgeslagen corner die daaruit volgt, weet 

Hekelingen een razendsnelle counter te plaatsen en gelijk te scoren. We staan al snel 1-0 achter dus.  Hekelingen weet 

daarna goed door te pakken en creëert een goede kans. Maarten weet ten koste van een corner echter te redden. De 

genomen corner wordt via de kluts (en een Hekelingen-arm!) binnen gewerkt en daarmee komt de stand op 2-0. We zijn 

het even kwijt en Hekelingen gaat goed door en maakt ook snel de 3-0 en de 4-0. Na deze mindere fase volgen er dan 

weer wat kansen voor Binnenmaas. Zo kan Daniël de Snoo van afstand aanleggen, maar gaat het schot net naast. Joshua 

krijgt ook een kans om te scoren en Karsten schiet nog een vrije trap naast. De scheids gunt Hekelingen daarna ook een 

vrije trap, die prompt wordt benut en nu een 5-0 tussenstand geeft. Voor de rust krijgen we toch ook nog ons 

doelpuntje als Sebastiaan een mooie solo bekroont met een goal. We gaan rusten met een 5-1 achterstand. 

In de tweede helft moet Binnenmaas verder zonder Karsten. Ondanks dat hij het toch geprobeerd had in de eerste helft, 

krijgt hij teveel last van zijn opgelopen keelontsteking en neemt dus plaats in de dug-out. Zonder wissel begint 

Binnenmaas de tweede helft wel goed, want Joshua weet op aangeven van Joost de eerste kans gelijk binnen te 

schieten en daarmee de stand op 5-2 te brengen. Dit goede begin ten spijt blijven we echter te weinig opletten als er 

verdedigd moet worden. Hekelingen maakt hier dankbaar gebruik van door eenvoudig de 6-2 en 7-2 te maken. Zelf 

krijgen we nog kansen op een goal via Melo en een afstandspoeier van Daniël Mol die op de paal belandt. Helaas scoort 

Binnenmaas niet meer deze wedstrijd. Hekelingen nog wel en zet daarmee de eindstand op 8-2.  

Tot volgende week weer jongens! 

Uw verslaggever, F. An 

x-apple-data-detectors://1/
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Binnenmaas F1 – Barendrecht F3 

21 Maart 2015 – Op deze best nog gure zaterdagochtend mogen we aantreden tegen Barendrecht F3. Een goede vier 

maanden geleden boekten we nog een nette 0-4 uitoverwinning. Maar of de verhoudingen nog steeds hetzelfde zijn, 

gaan we deze ochtend merken.  

Karsten draagt vandaag de aanvoerdersband als er wordt afgetrapt voor de eerste helft. We beginnen goed aan de 

wedstrijd en winnen de meeste duels. Zo kan Karsten voor de eerste kans gaan zorgen als hij de bal tussen een 

verdediger en de keeper door bij Sebastiaan kan bezorgen. Die benut dit buitenkansje gelijk door de 1-0 te scoren. De 

volgende kans is ook voor Binnenmaas als Melo met een goede diepe bal Karsten wegstuurt. Hij schiet echter vanaf links 

de bal op de lat. Dan kan Barendrecht voor de eerste keer gevaarlijk worden. Helaas benutten ook zij gelijk hun eerste 

kans en staat het 1-1. Niet veel later maken zij zelfs uit een snel uitgevoerde counter de 1-2. Ondanks de achterstand, 

speelt het spel zich toch voornamelijk af voor de goal van Barendrecht. Op zoek naar de gelijkmaker creëren we kans op 

kans. Na een pass van Karsten krijgt Sebastiaan een goede mogelijkheid, maar wordt er nog gemist. Even later is het 

weer Sebastiaan met een grote kans, maar de Barendrecht keeper redt bekwaam.  Vlak daarna speelt Karsten Melo 

goed aan die echter wordt geblokt door de keeper voordat hij kon afwerken.  Na al deze kansen valt dan toch de 

verdiende gelijkmaker als Karsten met een goed geplaatst afstandsschot doel treft. Hierna worden we via Melo nog 

eens gevaarlijk uit een corner, maar Barendrecht verdedigt goed uit en dreigt alweer met een uitbraak. Gelukkig kan 

Joost het gevaar ongedaan maken en fluit de scheids met de 2-2 stand op de borden voor de rust. 

Als de tweede helft is afgetrapt ontstaat er al gelijk een grote kans voor Binnenmaas. Een van de Barendrecht 

verdedigers speelt iets te kort terug op zijn keeper en Karsten kan onderscheppen. De keeper verkleint echter prima zijn 

doel, waardoor hij het schot kan keren. Het spelbeeld is ook nu dat Binnenmaas aanvalt en Barendrecht voornamelijk op 

de tegenaanval loert. De volgende kans ontstaat op rechts als Joshua netjes Karsten aanspeelt. Die kan afdrukken, maar 

raakt de bal niet vol genoeg waardoor de uitstekende Barendrecht keeper makkelijk kan redden. Buiten onze vaste 

verdedigers Daniël Mol en Daniël de Snoo is helaas iedereen met aanvallen bezig en wordt er teveel uit positie gespeeld.  

En zo valt dan ook de 2-3. Met een strakke pass wordt een Barendrecht aanvaller weggestuurd en kan vervolgens 

ongehinderd Maarten passeren.  We gaan weer op zoek naar de gelijkmaker maar de kansen worden te simpel 

ingeschoten, waardoor de Barendrecht keeper steeds eenvoudig kan redden. Wat verder in de tweede helft valt dan uit 

een corner die er rechtstreeks invliegt bij de eerste paal  de 2-4 voor Barendrecht. Tot hier mijn verslag, want na een 

harde ongelukkige val van Karsten op zijn hoofd, zit deze verslaggever bij de verzorgingspost om een hersenschudding 

te laten behandelen. Ik begreep achteraf dat Barendrecht de eindstand nog op 2-5 heeft gebracht. 

Goed gewerkt , maar toch jammer van de nederlaag jongens. Eens kijken of we volgende week tegen Hekelingen weer 

voor de winst kunnen gaan. 

Uw verslaggever, 

F. An 
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