
 - 1 - 



 - 2 - 

  



 - 3 - 

DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 15, 13 april 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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Wedstrijdprogramma 

dinsdag 14 april 2015 

     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas 5 – Kethel Spaland 5 (beker 1/4 finale) 20:00 
 

O. Ben Ali 191128 . 

Binnenmaas E8 – Coal E2 18:30 
 

Lars Remmers 148541 . 

 
     

woensdag 15 april 2015 

     

Wedstrijd 
Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas C1 – Oud-Beijerland C1 
19:00 

 
Kevin de Jong HW-bok . 

Feyenoord AV D3 – Binnenmaas D1 19:00 17:45 
 

138731 . 

Binnenmaas D5 – DRL D6 19:00 
 

Jesper de Ruiter 137108 . 

GOZ E1 – Binnenmaas E1 19:00 18:15 
 

HW-bok . 

 
     

zaterdag 18 april 2015 

     

Wedstrijd 
Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas 1 – Seolto 1 
14:30 

 
D. Kaijen 672 . 

Binnenmaas 2 – Barendrecht 5 
12:00 

 
H. Cifci 20520 . 

Rijnm/Hgvl.Sp. 3 – Binnenmaas 4 13:00 11:30 
 

6394 . 

Binnenmaas 5 – ‘s-Gravendeel 3 14:30 
 

R. Dharampal 546 . 

Binnenmaas 6 – ‘s-Gravendeel 4 12:30 
 

Jan de Jong 557 . 

Binnenmaas 7 – Oud-Beijerland 3 14:30 
 

Marco in ‘t Veld 19032 . 

Binnenmaas 8 – WFB 4 
12:30 

 
Kevin de Jong 105593 . 

Brielle VE1 – Binnenmaas VE1 
14:30 13:30 

 
6449 . 

Binnenmaas A2 – NSVV A2 
12:30 

 
Cees Goud 120249 . 

Coal B1 – Binnenmaas B1 
13:15 11:45 

 
173162 . 
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DVV09 B3 – Binnenmaas B2 14:15 13:00 
 

125051 . 

Slikkerveer C1 – Binnenmaas C1 13:15 11:45 
 

132012 . 

ZBVH C1 – Binnenmaas C2 10:30 9:15 
 

131850 . 

Binnenmaas D1 – Spijkenisse D3 
10:45 

 
Raymond Reijerkerk 140821 . 

Binnenmaas D2 – Barendrecht D5 
9:00 

 
Jesper de Ruiter 140929 . 

Strijen D2 – Binnenmaas D3 
10:45 10:00 

 
140971 . 

OVV D3 – Binnenmaas D4 
10:00 8:45 

 
173975 . 

VVOR D6 – Binnenmaas D5 9:00 8:00 
 

140824 . 

WFB E1 – Binnenmaas E1 10:00 8:30 
 

155289 . 

NOCKralingen E1 – Binnenmaas E2 11:30 10:30 
 

154647 . 

Charlois, sv E4 – Binnenmaas E3 9:45 8:45 
 

154542 . 

Spijkenisse E7 – Binnenmaas E4 
8:30 7:30 

 
154814 . 

Binnenmaas E5 – Spartaan’20 E7 
10:45 

 
Michael Kreukniet 155198 . 

DRL E3 – Binnenmaas E6 
12:00 11:00 

 
155138 . 

Binnenmaas E7 – RVVH E8 
9:00 

 
Sven Goud 154697 . 

Binnenmaas E8 – Poortugaal E6 9:00 
 

Raymond Buitendijk 154547 . 

Smitshoek F3 – Binnenmaas F1 8:30 7:30 
 

168389 . 

VVOR F4 – Binnenmaas F2 8:30 7:30 
 

168673 . 

Binnenmaas F3 – Vlotbrug F1 10:45 
 

Delano Wolff 177608 . 

Binnenmaas F4 – NBSVV F1 
9:00 

 
Julian in ‘t Veld 167999 . 

Binnenmaas F5 – v.v. Hekelingen F12 
9:00 

 
Bob Gomersbach 173896 . 

Binnenmaas F6 – Nieuwenhoorn F6 
9:00 

 
Mike Jongkoen 181974 . 

LMO D3 – Binnenmaas D6M 
11:00 10:00 

 
175277 . 

Spijkenisse E15 – Binnenmaas E9M 9:45 8:45 
 

181371 . 

Trainingsgroep 13:30 
  

train . 
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7 tegen 7 – competitie 14:30 
  

7 x 7 . 

 
     

zondag 19 april 2015 

     

Wedstrijd 
Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Feyenoord AV VE1 – Binnenmaas VE1 
9:30 8:30 

 
38769  
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Programma volgende week 

dinsdag 21 april 2015      

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Feyenoord AV 1 – Binnenmaas 1 20:15 18:45 
 

191125 . 

SHO D8 – Binnenmaas D5 18:45 18:00 
 

138959 . 

Jonge Spartaan ME2 – Binnenmaas ME1 18:45 17:30 
 

187735 . 

      

woensdag 22 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Besiktas D1 – Binnenmaas D2 19:00 18:00 verplaatsen? 140222 . 

‘s-Gravendeel F1 – Binnenmaas F2 18:31 17:46 
 

169939 . 

      

donderdag 23 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas D2 – Heinenoord D1 19:00 
 

- 136927 . 

      

zaterdag 25 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

ZBC’97 1 – Binnenmaas 1 14:30 13:00 J.P. den Hartog 6370 . 

Rhoon 5 – Binnenmaas 6 14:30 13:30 
 

6415 . 

NSVV 6 – Binnenmaas 7 15:00 14:00 
 

6426 . 

SNS 2 – Binnenmaas 8 12:15 11:00 
 

6437 . 

Binnenmaas VE1 – DVV09 VE1 14:30 
 

R. Dharampal 24269 . 

Binnenmaas A1 – CWO A1 14:30 
 

n.n.b. 14976 . 

FIOS A1 – Binnenmaas A2 10:30 9:30 
 

120584 . 
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Vlotbrug B1 – Binnenmaas B1 14:30 13:00 
 

173163 . 

SSS B1 – Binnenmaas B2 10:30 9:45 
 

125577 . 

Charlois, sv C1 – Binnenmaas C1 14:00 12:30 
 

132698 . 

Binnenmaas C2 – Barendrecht C7 9:00 
 

Jesper de Ruiter 132614 . 

Binnenmaas D1 – Zwervers, IJVV de D1 10:45 
 

Raymond Reijerkerk 141949 . 

Binnenmaas D2 – Smitshoek D4 9:00 
 

Milan de Ruiter 142057 . 

SSS D1 – Binnenmaas D3 9:00 8:15 
 

141899 . 

Binnenmaas D4 – Zinkw. Boys D1 10:45 
 

Janniek van der Laan 141749 . 

DRL D6 – Binnenmaas D5 8:30 7:30 
 

141756 . 

v.v. Hekelingen E1 – Binnenmaas E1 10:45 9:45 
 

156670 . 

Binnenmaas E2 – Zwervers, IJVV de E2 9:00 
 

Dave Troost 156123 . 

Binnenmaas E3 – Strijen E2 10:45 
 

Yanik Gomersbach 156122 . 

GOZ E1 – Binnenmaas E4 9:00 8:15 verplaatsen? 156209 . 

Bolnes E2 – Binnenmaas E5 10:15 9:15 
 

156803 . 

Egelant.Boys E1 – Binnenmaas E6 11:00 10:00 
 

156520 . 

Binnenmaas E7 – GOZ E3 9:00 
 

Julian in ‘t Veld 156391 . 

Binnenmaas E8 – Smitshoek E12 9:00 
 

Bob Gomersbach 156240 . 

Coal F1 – Binnenmaas F1 9:30 8:30 
 

169617 . 

Binnenmaas F3 – Rhoon F4 10:45 
 

Levi Vugts 169629 . 

Binnenmaas F4 – Oud-Beijerland F2 9:00 
 

Sven Goud 169628 . 

Binnenmaas F5 – Heinenoord F2 9:00 
 

Raymond Buitendijk 170086 . 

Zwervers, IJVV de F5 – Binnenmaas F6 8:30 7:30 
 

170075 . 

Strijen MP2 – Binnenmaas MP1 9:30 8:45 
 

MiniComp . 

Heinenoord MP1 – Binnenmaas MP2 11:00 10:15 
 

MiniComp . 

Strijen MP1 – Binnenmaas MP3 9:30 8:45 
 

MiniComp . 
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Barendrecht D10 – Binnenmaas D6M 8:30 7:30 
 

142028 . 

Binnenmaas MD2 – Zwervers, IJVV de MD1 10:45 
 

Emiel Dekkers 187297 . 

Binnenmaas ME1 – Jonge Spartaan ME2 9:00 
 

Mike Jongkoen 187507 . 

DVV ’09 E6M – Binnenmaas E9M 9:00 7:45 
 

181358 . 

Trainingsgroep 13:30 
  

train . 

7 tegen 7 – competitie 14:30 
  

7 x 7 . 

      

zondag 26 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas VE1 – DRL VE1 10:30 
 

n.n.b. 30825 . 

      

dinsdag 28 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

Binnenmaas C1 – NSVV C1 19:00 
 

n.n.b. 131730 . 

      

woensdag 29 april 2015 
     

Wedstrijd Aanvang Vertrek Scheidsrechter Comp Nr Opmerking 

SSS A1 – Binnenmaas A1 20:00 19:00 
 

HW-bok  
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Diversen 
Tweede aanwinst voor FC Binnenmaas 

FC Binnenmaas heeft in keeper Sem Kerkhof zijn tweede aanwinst binnen voor het volgende seizoen.  

Deze talentvolle keeper komt over van tweede klasser Strijen waar hij bijna twee seizoenen in het eerste elftal onder de 

lat stond.  

Sem zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en denkt die in FC Binnenmaas te kunnen vinden. De fusieclub is erg blij 

met de komst van de 20 jarige sluitpost en wenst hem veel plezier en succes toe in de komende seizoenen. 
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Wedstrijdverslagen 

04-04-2015 FC Binnenmaas - GSC/ODS Eindstand 1-0 Ruststand 0-0 

 
Vandaag stond GSC/ODS op het programma, de ploeg waar FC Binnenmaas de uitwedstrijd wist te winnen met 0-5. Met 
dit in het achterhoofd en natuurlijk ook de wedstrijd afgelopen week tegen SSS wisten de mannen van Leo Dekker dat 
de grootste tegenstander vandaag niet GSC/ODS  hoefde te zijn, maar ook FC Binnenmaas zelf. 
 
De eerste helft begon niet sterk, een beeld dat we toch wel vaker hebben gezien en eerlijk gezegd werd het de eerste 
helft ook niet echt veel beter. 
Ik zag een FC Binnenmaas dat heel graag wilde winnen, een Binnenmaas dat er hard voor werkte, maar ook een 
Binnenmaas dat overal net een stap te laat was. Dit zorgde er voor dat er veel balverlies was en dat Binnenmaas geen 
gebruik kon maken van de ruimte die er was. 
Het is dan ook niet verassend dat de ruststand 0-0 was. 
De 2e helft was een stuk interessanter, niet dat het spel  veel beter was dan de 1e helft, maar wel omdat er meer 
gebeurde. 
De 2e helft was nog geen 3 minuten oud en Binnenmaas kwam al op een 1-0 voorsprong. 
Na dat dinges (Mike Post) met een vrije trap de bal in de 16 wist te brengen was het Sjoerd van der Pers die de bal over 
de doelman van GSC/ODS wist te koppen. Nu was natuurlijk iedereen erg benieuwd wat hij nu ging doen, een salto, of 
flikflak of weer beide.........maar vandaag kregen we alleen een demonstratie hoe je kan rennen met een shirt over je 
hoofd. 
1 minuut later had GSC/ODS al de kans om op 1-1 te komen, de nummer 10 Djim Kammerman schoot van net over de 
middenlijn op het doel van Martin Remmers en zijn schot ging er via de doelman van Binnenmaas en de kruising weer 
het doel uit en kwam FC Binnenmaas met de schrik vrij. 
In de 54e minuut kreeg GSC/ODS opnieuw een grote kans, dit nadat Robbie Pors een overtreding maakte in de 16 
waardoor de scheidsrechter niks anders kon doen dan het geven van een strafschop. 
Deze werd genomen door Djim Kammerman (een goede jonge speler van 21 jaar) die tegenover Martin Remmers stond 
(een ervaren doelman van ...... ach een stuk ouder). 
Naast dat de strafschop niet goed werd ingeschoten was het vooral de doelman van FC Binnenmaas die de bal 
uitstekend wist de stoppen en daarmee in de 58e minuut al de held van de dag was. 
In de resterende 30 minuten was het spel niet goed, maar het was wel heel erg spannend tot de laatste minuut toe. 
GCS/ODS die meer druk ging zetten en Binnenmaas die daardoor nog meer ruimte kreeg zorgde er voor dat beide 
ploegen de mogelijkheid hadden om de 2-0 of de 1-1 te maken, maar beide uitslagen bleven uit. Het was uiteindelijk FC 
Binnenmaas die winnend het veld afliep en nu ook had bewezen slechte wedstrijden te kunnen winnen. 
 
Aankomende maandag zal FC Binnenmaas de resterende 60 minuten bij De Alblas uit spelen, dit beginnende met een 
achterstand van 2-0, maar gezien de vorm van de mannen van Leo Dekker is alles nog mogelijk. 
 
Opstelling : Martin Remmers, Leon van der Stel, Robbie Pors, Mike Post, Bas de Kruijff, Desi Sanderse, Richard van der 
Wilt, Kevin Kuijer, Sjoerd van der Pers, Remco van der Stel en Danny Maijers. 
 
Wissels: Sven Beckers, Tim Vos, Lennert Kleywegt, Charlie de Graaf, Sander de Heus en Johnny Maijers. 
 
Alexander Kranendonk  
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06-04-2015 De Alblas – FC Binnenmaas  Eindstand: 3-0 Ruststand: 2-0 

Vandaag een korte samenvatting van de uit gespeelde wedstrijd tussen de Alblas en FC Binnenmaas. De wedstrijd die 
eerder werd gestaakt na 33 minuten voetbal in de eerste helft en dat met een tussenstand van 2-0 in het voordeel  
van De Alblas. 
 
In de resterende 12 minuten van de eerste helft gebeurde er weinig tot niks en de ruststand was dan ook 2-0.  
Na een dik verdiend bakje thee in de rust voor beide ploegen die inmiddels 12 minuten hadden gespeeld en 15 minuten 
rust hebben gehad, kon FC Binnenmaas echt aan de bak. 
FC Binnenmaas probeerde het wel en heeft ook echt wel kansen gehad om de 1-2 te maken, maar helaas bleef het bij 
kansen en was het uiteindelijk De Alblas die de wedstrijd besliste in de 84e minuut van de wedstrijd. Het positieve aan 
deze wedstrijd was dat Tim Vos na lang blessureleed een zeer goede wedstrijd speelde. 
 
Aanstaande zaterdag speelt FC Binnenmaas een echt derby, dan zullen ze thuis ’s Gravendeel ontvangen. 
 
Opstelling: Martin Remmers, Leon van der Stel, Robbie Pors, Charlie de Graaf, Mike Post, Sjoerd van der Pers,  
Bas de Kruijff, Remco van der Stel, Sander de Heus, Tim Vos en Kevin Kuijer. 
 
Wissels: Sven Beckers, Lennert Kleywegt en Danny Maijers 
 

11-04-2015 FC Binnenmaas 1 – ’s-Gravendeel 1 Eindstand : 3-0 Rustand : 1-0 

Vandaag stond er een thuiswedstrijd op het programma en niet zomaar een wedstrijd, een echte derby tegen 
’s-Gravendeel. Een wedstrijd waar FC Binnenmaas 3 redenen had om te winnen, vanwege de stand,  de strijd om de 
periode en omdat het ’s-Gravendeel is. 
 
In de 6e minuut was het ’s-Gravendeel met de eerste serieuze mogelijkheid, Wesley Meuldijk kon de bal vrij richting doel 
koppen dit na een vrije trap die in de 16 werd gebracht alleen deze ging net naast het doel. In de 9e minuut was 
Binnenmaas gevaarlijk met een hard afstandschot van Johnny Maijers, deze werd gestopt door Pieter Lerensveld de 
doelman van ‘s-Gravendeel.  
In de 18e minuut was Binnenmaas opnieuw gevaarlijk alleen was het ditmaal Danny Maijers die na goed storen op de 
verdediging van ’s-Gravendeel op het doel kon schieten van de doelman van ’s-Gravendeel, maar omdat er geen genoeg 
kracht in het schot zat was dit niet lastig genoeg voor deze doelman. In de opvolgende 15 minuten was het vooral ’s-
Gravendeel die de druk opvoerde en dit resulteerde tot een schot op het doel van Martin Remmers door Jeffrey van 
Twist, maar deze ging net over. Maar het was uiteindelijk FC Binnenmaas die op een 1-0 voorsprong kwam, Johnny 
Maijers had de bal van Remco van der Stel gekregen en schoot van buiten de 16 in de linker onderhoek. 
Nu was het zaak voor de mannen van Leo Dekker om deze voorsprong vast te houden zo vlak voor rust. Een minuut na 
de openingstreffer was er zelfs een grote mogelijkheid voor de 2-0, Sjoerd van der Pers schoot de bal net over na een 
prima combinatie met Johnny Maijers. Toch kreeg ’s-Gravendeel nog een grote kans, een kans wat zomaar de 1-1 kon 
betekenen. Wesley Meudlijk kon van dichtbij vrij inschieten, maar deze bal ging net naast in plaats van in het doel. 
 
De 2e helft kon Binnenmaas met de wind in de rug voetballen en ze hadden al eerder uit bij SSS bewezen dat dit nog wel 
eens een gevaarlijke kracht kan zijn. Na wat kleine mogelijkheden van beide ploegen was het in de 59e minuut Bas de 
Kruijff die via de linkerkant een goede scherpe voorzet gaf op Danny Maijers, maar deze bal was net de scherp waardoor 
Danny er net niet bij kon. 12 minuten later was er dan eindelijk weer een doelpunt en was het opnieuw FC Binnenmaas 
die kon juichen. Danny Maijers kreeg de bal door middel van een hoekschop voor de voeten van de hard werkende 
Sander de Heus en hij wist de bal door middel van een hakbal in het doel te krijgen. Hiermee kwam de stand voor 
Binnenmaas op een bevrijdende 2-0 en vanaf dat moment wist ’s-Gravendeel dat er niks meer te halen viel en leken ze 
de nederlaag te accepteren. Binnenmaas nam hier geen genoegen mee en wilde meer en kreeg ook meer. 
In de 81e minuut was het Mike Post, die een zeer sterke wedstrijd speelde, stuurde Danny Maijers weg, die op zijn beurt 
opnieuw Sander de Heus bediende met een perfecte voorzet, Sander schoot de bal op zijn beurt hoog in het net binnen 
en besliste de wedstrijd met 3-0. 
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Door deze wedstrijd heeft Binnenmaas uitstekende zaken gedaan in de stand, maar ook voor de stand van de periode, 
dit ook omdat de uitslagen van de concurenten gunstig waren. Nu is er even een periode van nagenieten, maar vanaf 
dinsdag is het werken naar volgende week, want dan staat de thuis wedstrijd tegen de hekkensluiter Seolto op het 
programma en we weten allemaal hoe de uit wedstrijd was dus onderschatten is geen optie. 
 
Vandaag dus een uitstekend resultaat, dit vooral omdat Binnemaas als een team heeft geknokt en gespeeld, daarom alle 
complimenten voor de spelers, reserve spelers en staf. 
 
Opstelling : Martin Remmers, Leon van der Stel, Robbie Pors, Mike Post, Bas de Kruijff, Johnny Maijers, Remco van der 
Stel, Danny Maijers, Sjoerd van der Pers en Sander de Heus. 
 
Wissels: Tim Vos, Kevin Kuijer, Charlie de Graaf, Rob Verbaas, Davind Engels en Lennert Kleywegt.  
 

 

Pupil van de week: Renzo Doek 
 
Ik mocht eerst bij de wedstrijdbespreking zijn en vond dat wel leuk om te horen hoe dat dan gaat. 
 
Nadat ik met de spelers het veld op mocht en de warming up meegedaan heb mocht ik in de dug-out gaan zitten   
 
Ik heb hier de hele wedstrijd zitten kijken en vond dat heel leuk  
 
We hebben gelukkig gewonnen en zijn toen naar de kleedkamer gegaan waar het groot feest was. Hele harde muziek en 
allemaal dansen en springen  
 
Ik werd ook nog opgetild en op de schouders genomen  
 
Ik heb een hele leuke dag gehad en bedank iedereen daarvoor  
 
Groetjes  
 
Renzo doek  
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6 april 2015 

FC Binnenmaas vrouwen op 3de plaats paastoernooi Zinkwegseboys 

PUTTERSHOEK - FC Binnenmaas vrouwen 1 speelde vorig seizoen hun laatste wedstrijd als team in de competitie. Voor 

het huidige seizoen waren er helaas net niet genoeg speelsters beschikbaar om een volwaardig elftal te vormen. Maar 

uit het oog is zeker niet uit het hart bij deze meiden. Dat bewezen ze afgelopen paastoernooi waar zij, ondanks dat zij 

niet uitkomen in een competitie, toch deelnamen aan het vrouwen paastoernooi bij de Zinkwegseboys in Oud-

Beijerland onder de naam FCB Allstars.  

 

Met support van trainer Wim den Hartigh en kleding en spullen van FC Binnenmaas  waren er 12 enthousiaste meiden 

op de been van het vroegere elftal om in ieder geval een poging te doen de titel van voorgaande jaren te verdedigen. 

Dat dit een lastige opgave zou worden was wel te verwachten maar de lol was er zeker niet minder om. En met een 1-0 

winst op ’s-Gravendeel tijdens de eerste wedstrijd blijkt zelfs dat de ongetrainde dames nog prima een balletje konden 

trappen. Enige actieve speelster, Demi van der Heijden scoorde. Dit bleek ook het enige doelpunt voor FC Binnenmaas 

die dag, die hiermee de eerste 3 punten kond bijschrijven.  

 

De volgende wedstrijden tegen onder andere GOZ, eindigde allemaal met een 0-0. Een knappe prestatie waarmee de 

dames op een nette 3e plaats eindigden die middag, en dat allemaal zonder enige training te hebben gehad.  GOZ mag 

zichzelf de nieuwe eigenaar van de begeerde wisselbeker noemen. Wellicht wordt het tijd om weer een paar trainingen 

te gaan volgen en een elftal te gaan vormen met elkaar. Dat biedt kansen voor meer vrouwenvoetbal in de regio. En 

mocht jij als vrouw je aangesproken voelen om ook een balletje te gaan trappen, neem dan vooral contact op met  FC 

Binnenmaas voor de mogelijkheden.  
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Brielle 8 - Binnenmaas 7                                                       vroegertje in Brielle  
 Na 2 overwinning op rij en een weekje rust, stond er zaterdag een bijzonder vroege en zware uitwedstrijd op het 

programma. 10.30 in Brielle, 9.15 weg om als nummer 8 (vanaf 1 november geen uitwedstrijd meer gewonnen) te 

mogen spelen bij de nummer 4 (slechts 1 thuisnederlaag dit seizoen, tegen titelfavoriet Hellevoetsluis). De 

thuiswedstrijd wonnen we met 8-4, nadat we eerst met 2-4 achterkwamen (Joff pakte bij 5-4 nog een penalty, geheel 

tegen de verwachting van Mike in). Het beloofde dus een lastige klus te worden en dat zou het inderdaad ook worden. 

We begonnen met een straffe wind tegen en hadden het geluk dat hun formidabele spits (1 van de betere voetballers in 

onze competitie) onder de lat stond bij Brielle. Zijn matige spelhervattingen zorgen voor onrust bij onze tegenstander en 

mede daardoor gingen we (te) vroeg druk zetten. Daardoor gaven we veel ruimte weg. 2 x balverlies + snelle counters 

leverde een vroege 2-0 achterstand op. Ditmaal niet de aanleiding tot hangende koppies, maar het startsein om de rug 

te rechten, gewoon onze taak uit te voeren, te tikken en vooral slimmer te spelen. Al vrij snel scoorde Dave de 2-1, 

Raymond de 2-2, Dave de 2-3 en Jesper (na een prachtige assist met buitenkantje voet van JC) de 2-4. Het was genieten 

en het enige wat we niet goed deden was de voorsprong verder uitbouwen. Het spijt me dat er verder geen details over 

assists en acties vermeld zijn. Of het kwam door het vroege tijdstip of vanwege het geconcentreerd zijn??? Ik weet t 

niet, maar het staat niet meer op mijn  netvlies. In de rust hoefde er niets gezegd te worden, het liep als een trein. In de 

2e helft hadden we de felle wind mee en leek het een makkelijke 2e helft te gaan worden, maar niets was minder waar. 

De superspits stond weer in de spits en hun 'echte keeper' nam plaats onder de lat. We hadden onze handen meer dan 

vol aan die spits.. Na een uur spelen scoorde hij de aansluitingstreffer en een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Dan zou 

je verwachten dat Brielle vleugels zou krijgen en wij in zouden storten….. Gelukkig hebben we de laatste weken zo veel 

vertrouwen getankt en zo behoorlijk tot goed gespeeld dat we de rug opnieuw rechtten en op jacht gingen naar de 3 

punten. We kregen een uitgelezen mogelijkheid toen we met 3 spelers alleen op de keeper afgingen. In plaats van de 

bal breed te leggen werd er zelf geschoten en de bal belandde in het zijnet  ,ik noem geen namen, ben geen verrader 

;)   Niet veel later luisterde Yonne eindelijk een keer naar de aanwijzingen van onze almachtige leider Jaap. Yonne 

stuurde op (op aandringen van Jaap) Dave diep en na een prima actie liet Dave de keeper kansloos. 4-5. 5 minuten voor 

tijd scoorde Dave ook nog de 4-6 en de wedstrijd leek beslist. 2 minuten voor tijd liepen we tegen de 5e (onnodige) 

tegengoal van de middag op en was het nog even billenknijpen. Gelukkig werd Brielle niet meer gevaarlijk en pakten we 

3 zwaarbevochten en dikverdiende punten in een zeer lastige uitwedstrijd. Bij 4-6 liet de (overigens verder uitstekende 

fluitende) scheidsrechter het na om op te treden tegen 2 zware overtredingen 'van achteren'. Gelukkig escaleerde het 

niet en gaven wij het goede voorbeeld. Na aflopen bleken de Brielle spelers toch goede verliezers; opmerkingen als: 

'gefeliciteerd mannen, dikverdiende overwinning' en 'goed gespeeld ouwe man' klonken als muziek in de oren. Na 

afloop was er natuurlijk blijdschap alom en waren we elkaar lekker aan het narren. Komende zaterdag mogen we thuis 

tegen Oud-Beijerland, waartegen we in de competitie nog niet speelden, wel in de beker (8-2 overwinning). Oud-

Beijerland staat 1 na laatste (en wisselt een 15-0 overwinning af met een 9-0 nederlaag). In deze competitie waar 

iedereen van iedereen kan winnen weet je het nooit. Met  9 punten uit de laatste 3 wedstrijden zijn we in ieder geval 

weer in de winning mood.  

  

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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FC Binnenmaas E6 - Egelantier boys E1 (04-04-2015)  

Vandaag komt Egelantier boys op bezoek aan de lange weide. Een tegenstander waar we nog niet tegen hebben 

gespeeld ondanks dat we al ruim over de helft van de competitie zijn. We weten dus weinig van egelantier boys. Het 

enige wat we weten is dat ze op dit moment de eerste plaats bezetten. Een tegenstander van formaat dus? Onze 

voorbereiding was niet ideaal. Ivm de wind werd er niet optimaal getraind deze week. We krijgen vandaag versterking 

van Mike uit F2. De trainer heeft vandaag ook versterking van een wel bekende TOP assistent. De boodschap van de 

trainers was duidelijk. Gelijk volgas er tegen aan. Dit was niet tegen doven mans oren gezegd. De gasten trappen af 

maar wij veroveren direct. Dylan komt vrij voor de goal maar raakt de paal. De toon is gezet. Bij de gasten lopen een 

paar grote jongens in de spits maar daar draaien Tom en Esmee hun handen niet voor om en zitten er boven op. We 

spelen het balletje lekker rond. Via rechts komt Joep vrij die speelt Iris in. Die kapt haar tegenstander uit en speelt Dylan 

in die haalt nu wel goed uit 1-0. Lekker!! Egelantier boys trapt af maar wij zetten gelijk druk. Niet veel later zijn wij in de 

aanval. In een druk strafschop gebied wordt Joep aangespeeld. Die lepelt met z'n rug naar de goal met buitenkant voet 

de bal nonchalant langs de keeper 2-0. Egelantier boys is de kluts kwijt en start een offensief. De sterke spits draait een 

keer goed weg bij Tom. Esmee probeert nog aan de handrem te trekken maar helaas 2-1. Mike is inmiddels in de ploeg 

gekomen. Het is even zoeken maar dan komt hij goed bij de 2e paal inlopen op een voorzet van Iris. Helaas net langs de 

paal. Mark red ons nog van de gelijk maker door goed uit te komen en de bal weg te schieten voor de spits gevaarlijk 

wordt. We gaan de rust dus in met een verdiende voorsprong. 

De trainers spreken hun waardering uit over het vertoonde spel maar wijzen er ook op dat er nog een 2e helft is.  

Ook nu hebben we afgesproken volle bak te gaan. Maar ook egelantier boys heeft in de rust een boodschap mee 

gekregen. Ze starten gelijk fel en wij zijn iets te flauw. Al snel treft de sterke spits het netje 2-2.  

Egelantier boys heeft het overwicht. Ze drukken ons met de rug tegen het doel. Dit leidt tot een corner, welke goed in 

wordt gekopt door egelantier boys. Mooie goal 2-3. Het is nu wel weer eens onze beurt.  

Via de kluts komt de bal bij Jesper. Die speelt de bal diep op Iris. Iris gaat het duel aan en wint het duel. Ze raakt de bal 

met haar grote teen en zo rolt de bal de goal in. Ook deze tellen 3-3. Egelantier boys zet aan en dit leidt tot verkeerde 

keuzes. Een corner is het gevolg. Deze komt met een krul voor en beland bij de eerste paal in de goal 3-4. ZONDE!!! We 

trekken nog 1 keer alles uit de kast. Dit leidt tot een ingooi aan de rechterzijde. De bal gaat naar Iris die wil voorzetten 

maar via de verdediger wordt de keeper verschalkt. In de laatste minuut 4-4.  

Een meer dan terechte uitslag waarin we voetballend beter waren tegen een fysiek sterke tegenstander. Door de 

teamprestatie is dit resultaat behaald. Ga zo door want er zijn nog kansen in deze competitie de komende weken. 
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FC Binnenmaas E6 - Charlois E6 (11-04-2015) 
 

Vandaag komt Charlois E6 naar de lange weide. Een ploeg waar we wat goed tegen hebben te maken!!!  we hebben 

daar onterecht verloren door oa het meespelen van andere spelers uit een andere categorie bij de tegenstander. Maar 

goed ook daar mee heb je helaas te maken. De voorbode was in ieder geval niet best want deze week werd er erg matig 

getraind. We zijn wel compleet dus aan iedereen om het dan maar eens te laten zien. Charlois trapt af en we zetten al 

niet gelijk fel druk. Dit resulteert in niets want zoals al te zien is was Charlois met een "ander" team afgereisd naar FC 

Binnenmaas dan toen we daar speelde. We krijgen dotten van kansen maar belonen ons zelf niet. Joep en Iris hebben 

100% kansen maar het vizier niet op scherp. Als je zelf de kansen niet maakt dan komt die oude voetbal regel om de 

hoek dat je ze vaak zelf om je oren krijgt. Gelukkig voor ons gaat deze regel niet altijd op. Charlois mist oa de scherpte 

om gevaarlijk te worden. Ons veld spel laat veel te wensen over. We zoeken de buitenkanten niet op. Staan niet breed 

en spelen te gehaast. Na ruim een kwartier komt de bal over links Jordy komt voor z'n man en tikt de 1-0 binnen. En dat 

werd hoog tijd. Er volgen nog wat kansen maar de keeper ligt werkelijk in de weg. Tom knalt nog hard op de lat maar 

helaas. Er volgt een voorzet van Jordy over rechts de bal passeert wat verdedigers en Dylan pikt op en  scoort de 2-0. 

Met ca 3 minuten op de klok gaan we eindelijk eens VOETBALLEN, zoals het veelvuldig langs het veld te horen is. Mark 

bouwt op via Esmee, die speelt Iris in en die speelt naar Dylan. Dylan rond keurig af 3-0. Een aanval uit het boekje. Hier 

wordt ook elke training op gehamerd. Het kan dus wel. De goed fluitende scheids fluit voor de rust.  

De aanvang van de tweede helft laat op zich wachten. De keeper van Charlois blijft geblesseerd achter in de 

kleedkamer. Omdat ze geen reserve spelers hebben staan ze met een mannetje minder in het veld. Ondanks dit wil 

iedereen toch door spelen. Je zou verwachten dat wij de mouwen opstropen en vol voor de aanval gaan. Niets is minder 

waar. Tot ergernis van sommige supporters. Er volgen weer vele kansen zonder doel te treffen. Uit eindelijk is het Joep 

die de 4-0 aantekent. Charlois trapt af en wij nemen over. Esmee heeft wel wat in gedachten maar schiet hard naast, 

jammer. Voorin gaan we weer breien en nemen we de verkeerde beslissingen waardoor we geen doel treffen. Toch valt 

dan plots de 5-0 door Joep op aangeven van Stan. Charlois trapt af een Jordy zet druk vooruit. De bal wordt achterin bij 

Charlois niet goed verwerkt en rolt in eigen doel 6-0. Ook het laatste woord is aan ons. Iris die naarstig op zoek was naar 

een treffer wordt vrij gezet door Jesper. En scoort zo de 7-0. Mark is heel de tweede helft niet in gevaar geweest en 

heeft zelden de bal gehad. Een ruime overwinning met matig voetbal. Zoals al vaker gezegd als je matig traint zijn de 

wedstrijden ook niet van niveau. Volgende week de strijd in de top tegen DRL.  
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Binnenmaas F1 – Coal F1 

 

4 April 2015 – Tijdens dit paasweekend mochten we de eerder afgelaste wedstrijd tegen Coal F1 gaan inhalen. Helaas 

konden Daniël Mol en Maarten er niet bij zijn, maar met Ralf en Mark waren er enthousiaste invallers gevonden om 

mee te doen.  

Met Joshua als aanvoerder mochten we de wedstrijd aftrappen. Al vrij snel neemt Coal het initiatief en drukt 

Binnenmaas in de verdediging. Coal krijgt een aantal kansen, maar de schoten worden of over geschoten of Mark staat 

paraat om het gevaar ongedaan te maken. Wat verder in de eerste helft komt Binnenmaas wat onder de druk uit en kan 

het ook wat kansen creëren. Maar ook bij onze jongens staat het vizier nog niet op scherp en dus blijft het maar 0-0 

staan. Met deze stand gaan we dan ook uiteindelijk de rust in. 

De tweede helft voert Coal de druk op en gaat naarstig op zoek naar het openingsdoelpunt. Maar het geluk is aan de 

kant van Binnenmaas, want zelfs de meest opgelegde kansen worden gemist door Coal. Soms doordat er een voetje 

tussen zit van onze verdedigers of doordat de keeper knap redt. Maar ook vaak wordt er gewoon slecht ingeschoten 

door Coal zelf. Dan gebeurt er waar deze verslaggever al stiekem een beetje op hoopte…een van de oudste wetten in 

het voetbal werd weer eens waarheid :“Als je ze er zelf niet inschiet, dan kan je er op wachten dat hij aan de andere kant 

wel valt”. Op het middenveld mag Binnenmaas een ingooi nemen. Karsten slingert snel de bal naar Joshua, die 

vervolgens keurig de bal in de loop meegeeft aan Melo die al op snelheid lag en de verdedigers voor kan blijven. Oog in 

oog met de keeper blijft hij kalm en schuift de bal in de linkerhoek. Een counter uit het boekje en daarmee een 1-0 

voorsprong. Met de nodige vechtlust en het geluk aan onze zijde, blijft het 1-0 als de scheids dan fluit voor het einde. 

Dit noemen ze nu echt een gestolen overwinning. Maar die smaken vaak het best! 

Tot de volgende wedstrijd weer jongens! 

Uw verslaggever, 

F. An 
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