
DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 18, 1 juni 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


Programma komende week 

Hieronder vindt u het programma t/m 6 juni 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 3 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas A1 (nw) - Hardinxveld A2 19:30 Gor van Eldik 
 oefen Binnenmaas B1 (nw) - Poortugaal B1 19:00 via trainer 

 Datum: donderdag 4 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 7tegen7 7 tegen 7 toernooi - Finales 19:00 

 Datum: zaterdag 6 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 192351 Binnenmaas 1 - Botlek 1 14:30 nnb 
 prom Binnenmaas 2 - Poortugaal 2 12:00 neutraal terrein 
 toernooi Binnenmaas A2 - thuistoernooi 13:15 
 toernooi Binnenmaas B2 - thuistoernooi 13:45 
 toernooi Binnenmaas C2 - toernooi bij De Jonge Spartaan 13:00 12:00 
 toernooi Binnenmaas D2 - toernooi bij De Jonge Spartaan 09:00 08:00 
 toernooi Binnenmaas D3 - thuistoernooi 09:20 
 toernooi Binnenmaas D4 - thuistoernooi 09:00 
 HW-bok Binnenmaas E1 - NSVV E1 (Finale) 10:00 08:45 terrein Goudswaard 
 toernooi Binnenmaas E2 - toernooi bij De Jonge Spartaan 09:00 08:00 
 toernooi Binnenmaas E3 - toernooi bij Kethel Spaland 13:00 12:00 
 toernooi Binnenmaas E4 - toernooi bij De Jonge Spartaan 09:00 08:00 
 toernooi Binnenmaas E6 - toernooi bij De Jonge Spartaan 09:00 08:00 
 toernooi Binnenmaas E8 - toernooi bij Velo 13:30 12:15 
 toernooi Binnenmaas F2 - toernooi bij Beek Vooruit 10:10 09:00 
 toernooi Binnenmaas F3 - toernooi bij Beek Vooruit 09:50 08:30 
 toernooi Binnenmaas F4 - toernooi bij Barendrecht 09:00 08:00 
 toernooi Binnenmaas F5 - toernooi bij Kethel Spaland 09:30 08:30 
 toernooi Binnenmaas MP1 - thuistoernooi 09:00 
 toernooi Binnenmaas MP2 - thuistoernooi 09:00 
 toernooi Binnenmaas MP3 - thuistoernooi 09:00 
 toernooi Binnenmaas MP4 - thuistoernooi 09:00 
 HW-bok Binnenmaas MC1 - SHO MC1 (Finale) 10:00 08:45 terrein Goudswaard 
 HW-bok Binnenmaas MD1 - NSVV MD1 (Finale) 08:30 07:15 terrein Goudswaard 
 toernooi Binnenmaas E9M - toernooi bij GOZ 00:00 00:00 
 

Binnenmaas 1 en 2 naar 2e klasse? 

Door het winnen van de 3e periode speelt FC Binnenmaas 1 inmiddels nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse. In 
de 1e ronde werd Poortugaal uitgeschakeld. De thuiswedstrijd werd met 2-0 gewonnen en de uitwedstrijd met 1-3.  

Afgelopen zaterdag werd in de 2e ronde de uitwedstrijd tegen Botlek 1 afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Als Binnenmaas 
1 as zaterdag (6 juni) wint van Botlek 1 dan promoveert FC Binnenmaas 1 voor de 1e keer in haar bestaan naar de 2e 
klasse. De wedstrijd begint om 14:30 uur.  

Door het winnen van de vervangende periode speelt ook FC Binnenmaas 2 nacompetitie. Van tegenstander Rijnmond 
Hoogvliet Sport 2 werd 2 maal gewonnen. In de 2e rond werd ook 2 maal gewonnen va Strijen 2. De uitwedstrijd werd 
vorige week zaterdag met 3-5 gewonnen. Afgelopen zaterdag werd er wederom gewonnen van Strijen 2 en wel met 3-1. 

Door dit resultaat moet Binnenmaas 2 as zaterdag (6 juni) op neutraal terrein een beslissingswedstrijd spelen tegen 
Poortugaal 2 voor directe promotie naar de reserve 2e klasse. Waar en hoe laat is nog niet bekend. Hou de site in de 
gaten! 

 

Programma volgende weken 



Hieronder vindt u het programma vanaf  8 juni 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: maandag 8 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

   oefen Binnenmaas A1 (nw) - Poortugaal A1 (nw) 19:30 nnb 

 Datum: dinsdag 9 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas E1 (nw) - Spartaan'20 E2 19:00 trainers 
 oefen Binnenmaas E2 (nw) - Spartaan'20 E3 19:00 trainers 

 Datum: woensdag 10 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Papendrecht B1 - Binnenmaas B1 (nw) 19:00 18:00 
 oefen Binnenmaas B2 (nw)- SSS B1 (nw) 19:30           

 Datum: donderdag 11 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 7tegen7 7 tegen 7 toernooi - Finales 19:00 

 Datum: zaterdag 13 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 toernooi Binnenmaas A1 - thuistoernooi 13:45   
 toernooi Binnenmaas B1 - toernooi bij Strijen 11:00 10:00 
 toernooi Binnenmaas C1 - thuistoernooi 13:15   
 toernooi Binnenmaas C2 - thuistoernooi 09:20   
 toernooi Binnenmaas D2 - thuistoernooi 09:00   
 toernooi Binnenmaas E1 - toernooi bij Bergambacht 00:00 00:00 
 toernooi Binnenmaas E3 - toernooi bij VDL 00:00 00:00 
 toernooi Binnenmaas E5 - toernooi bij Rockanje 08:50 07:30 
 toernooi Binnenmaas F1 - toernooi bij Spartaan'20 00:00 00:00 
 toernooi Binnenmaas F2 - toernooi bij Rockanje 08:50 07:30 
 toernooi Binnenmaas MP2 - toernooi bij NSVV 00:00 00:00   
 toernooi Binnenmaas MP4 - toernooi bij Rockanje 08:30 07:15   
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zaterdag 20 juni 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas A1 - Oliveo A2 14:30 Derk van der Laan 

  



Uitslagen 

 
De wedstrijden van 18 t/m 24 mei 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Spijkenisse D8 - Binnenmaas D4 1 - 5 
 

Binnenmaas E6 - SHO E5 2 - 3 
Binnenmaas D6M - Smitshoek D8 6 - 0 

 

Binnenmaas D1 - Zwervers, IJVV de D1 3 - 4 
Rijnm/Hgvl.Sp. 2 - Binnenmaas 2 1 - 4 

 

Spijkenisse E2 - Binnenmaas E1 3 - 2 
Binnenmaas D3 - Zwervers, IJVV de D3 3 - 2 

 

Poortugaal 1 - Binnenmaas 1 1 - 3 
Binnenmaas F1 - Poortugaal F1 3 - 3 

 

Strijen 2 - Binnenmaas 2 3 - 5 
Zwervers, IJVV de F5 - Binnenmaas F6 7 - 1 

 

Rhoon E5 - Binnenmaas E4 2 - 3 
Binnenmaas C2 - Coal C1 1 - 2 

     
         De wedstrijden van 25 t/m 31 mei 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Heinenoord D1 - Binnenmaas D2 5 - 5 
 

Botlek 1 - Binnenmaas 1 1 - 1 
Binnenmaas B2 - Gravendeel B1 2 - 4 

 

Binnenmaas 2 - Strijen 2 3 - 1 

 

 
 

 

 
 

 

Dit jaar wordt voor de negende keer het 7 tegen 7 toernooi gespeeld door leden en niet-leden van de FC Binnenmaas. 

Inmiddels zijn de vooronden gespeeld. Speeldata voor de finales van het toernooi zijn:  

 donderdag 04 juni 
 donderdag 11 juni 

 

De wedstrijden duren 25 minuten zonder pauze en er mag doorlopend worden gewisseld. Per avond speelt een team 2 of 

3 wedstrijden.  

Het aanvangstijdstip is iedere donderdag om 19.00 uur. 

Op de volgende pagina’s treft de u een overzicht aan van de indeling van de finalepoules en de programma’s in de 

finales.  

  

Deelnemers en programma’s 

7 tegen 7 toernooi 



Team Captain
Lichting 98 Nico de Graaf

Barca 2015 Arno van der Plank

Elephants United Sem Kerkhof

Bankie Bankie Gerard Leggedoor

Da Vinci Walter Verdonk

Turbonet Marvin ven der Meijde

Team Captain
Ideale Schoonzonen Kees de Winter

Lust en Bedrog Peter Boer

Strijen 3 Ron van der Maas

De Moeder Rick Kooyman

De Zwaffelaars Marco van der Wal

G-team Chris Flokstra

Team Captain
Life Fitness Richard van Hengst

De Orgasmussen Peter van Steenselen

Prins Pils Bob van Houten

FC Binnenmaas 7 Jesper de Ruiter

De Kanaries veteranen Alwin van Bruggen

De Spelertjes Mark de Vries

Team Captain
Zwart Wit 13 Gerben van Es

You Sure Jan Kerkhof

FC De Gevulde Koek Lars van der Giesen

Team zonder naam Lennart Monster

Chickenwings FC Erik Meijer

vrij

Team
Maasstad Ziekenhuis Boyan Vogel

Big Titty Gang Hans de Man

De Bierbuikjes Tim van Dueren

Havenbaronnen Michel Koomans

Net Niet Cees Jongkoen

vrij

Op de volgende pagina's treft u het programma per poule aan.

Finale D

Finale E

Aanvang 19:00 uur

Finale A

Indeling teams finales 7 x 7 toernooi
te spelen op:

Donderdag 4 en 11 juni 2015

Finale B

Finale C

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FC Binnenmaas

7x7 toernooi

Finale A

Lichting 98 Bankie Bankie

Barca 2015 Da Vinci

Elephants United Turbonet

Donderdag 4 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.00 1A Lichting 98 - Barca 2015 -

19.00 2A Elephants United - Bankie Bankie -

19.00 3A Da Vinci - Turbonet -

20.00 1A Bankie Bankie - Turbonet -

20.00 2A Barca 2015 - Da Vinci -

20.00 3A Elephants United - Lichting 98 -

21.00 1A Da Vinci - Elephants United -

21.00 2A Turbonet - Barca 2015 -

21.00 3A Lichting 98 - Bankie Bankie -

Donderdag 11 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.30 1A Barca 2015 - Bankie Bankie -

19.30 2A Lichting 98 - Da Vinci -

19.30 3A Elephants United - Turbonet -

20.30 1A Turbonet - Lichting 98 -

20.30 2A Barca 2015 - Elephants United -

20.30 3A Bankie Bankie - Da Vinci -

1 2 3 4 5 V T

0

Wedstrijdduur is 1 x 30 minuten

Totaal Eindstand

Lichting 98

Wedstrijd

Wedstrijd

Barca 2015

Elephants United

Da Vinci

Bankie Bankie

Turbonet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FC Binnenmaas

7x7 toernooi

Finale B

Ideale Schoonzonen De Moeder

Lust en Bedrog De Zwaffelaars

Strijen 3 G-team

Donderdag 4 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.00 1B Ideale Schoonzonen - Lust en Bedrog -

19.00 2B Strijen 3 - De Moeder -

19.00 3B De Zwaffelaars - G-team -

20.00 1B De Moeder - G-team -

20.00 2B Lust en Bedrog - De Zwaffelaars -

20.00 3B Strijen 3 - Ideale Schoonzonen -

21.00 1B De Zwaffelaars - Strijen 3 -

21.00 2B G-team - Lust en Bedrog -

21.00 3B Ideale Schoonzonen - De Moeder -

Donderdag 11 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.30 1B Lust en Bedrog - De Moeder -

19.30 2B Ideale Schoonzonen - De Zwaffelaars -

19.30 3B Strijen 3 - G-team -

20.30 1B G-team - Ideale Schoonzonen -

20.30 2B Lust en Bedrog - Strijen 3 -

20.30 3B De Moeder - De Zwaffelaars -

1 2 3 4 5 V T

0

G-team

De Zwaffelaars

De Moeder

Wedstrijdduur is 1 x 30 minuten

Totaal Eindstand

Ideale Schoonzonen

Wedstrijd

Wedstrijd

Lust en Bedrog

Strijen 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FC Binnenmaas

7x7 toernooi

Finale C

Life Fitness FC Binnenmaas 7

De Orgasmussen De Kanaries veteranen

Prins Pils De Spelertjes

Donderdag 4 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.00 HVA Life Fitness - De Orgasmussen -

19.00 HVB Prins Pils - FC Binnenmaas 7 -

19.00 5 De Kanaries veteranen - De Spelertjes -

20.00 HVA FC Binnenmaas 7 - De Spelertjes -

20.00 HVB De Orgasmussen - De Kanaries veteranen -

20.00 5 Prins Pils - Life Fitness -

21.00 HVA De Kanaries veteranen - Prins Pils -

21.00 HVB De Spelertjes - De Orgasmussen -

21.00 5 Life Fitness - FC Binnenmaas 7 -

Donderdag 11 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.30 HVA De Orgasmussen - FC Binnenmaas 7 -

19.30 HVB Life Fitness - De Kanaries veteranen -

19.30 5 Prins Pils - De Spelertjes -

20.30 HVA De Spelertjes - Life Fitness -

20.30 HVB De Orgasmussen - Prins Pils -

20.30 5 FC Binnenmaas 7 - De Kanaries veteranen -

1 2 3 4 5 V T

0

De Kanaries veteranen

De Orgasmussen

Prins Pils

Wedstrijdduur is 1 x 30 minuten

Totaal Eindstand

Life Fitness

De Spelertjes

Wedstrijd

Wedstrijd

FC Binnenmaas 7

  



FC Binnenmaas

7x7 toernooi

Finale D

Zwart Wit 13 Team zonder naam

You Sure Chickenwings FC

FC De Gevulde Koek vrij

Donderdag 4 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.30 1A Zwart Wit 13 - You Sure -

19.30 2A FC De Gevulde Koek - Team zonder naam -

19.30 3A Chickenwings FC - Net Niet -

20.30 1A Team zonder naam - Havenbaronnen -

20.30 2A You Sure - Chickenwings FC -

20.30 3A FC De Gevulde Koek - Zwart Wit 13 -

Donderdag 11 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.00 1A Chickenwings FC - FC De Gevulde Koek -

19.00 2A Big Titty Gang - You Sure -

19.00 3A Zwart Wit 13 - Team zonder naam -

20.00 1A You Sure - Team zonder naam -

20.00 2A Zwart Wit 13 - Chickenwings FC -

20.00 3A FC De Gevulde Koek - De Bierbuikjes -

21.00 1A Maasstad Ziekenhuis - Zwart Wit 13 -

21.00 2A You Sure - FC De Gevulde Koek -

21.00 3A Team zonder naam - Chickenwings FC -

1 2 3 4 5 V T

0

0

You Sure

FC De Gevulde Koek

Wedstrijdduur is 1 x 30 minuten

Totaal Eindstand

Zwart Wit 13

Wedstrijd

Wedstrijd

Chickenwings FC

Team zonder naam

 

 
 
 
 

  



FC Binnenmaas

7x7 toernooi

Finale E

Maasstad Ziekenhuis Havenbaronnen

Big Titty Gang Net Niet

De Bierbuikjes vrij

Donderdag 4 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.30 1B Maasstad Ziekenhuis - Big Titty Gang -

19.30 2B De Bierbuikjes - Havenbaronnen -

19.30 3A Net Niet - Chickenwings FC -

20.30 1A Havenbaronnen - Team zonder naam -

20.30 2B Big Titty Gang - Net Niet -

20.30 3B De Bierbuikjes - Maasstad Ziekenhuis -

Donderdag 11 juni
Aanvangstijd Veld Uitslagen

19.00 1B Net Niet - De Bierbuikjes -

19.00 2A You Sure - Big Titty Gang -

19.00 3B Maasstad Ziekenhuis - Havenbaronnen -

20.00 1B Big Titty Gang - Havenbaronnen -

20.00 2B Maasstad Ziekenhuis - Net Niet -

20.00 3A De Bierbuikjes - FC De Gevulde Koek -

21.00 1A Zwart Wit 13 - Maasstad Ziekenhuis -

21.00 2B Big Titty Gang - De Bierbuikjes -

21.00 3B Havenbaronnen - Net Niet -

1 2 3 4 5 V T

0

0

vrij

Net Niet

Havenbaronnen

Wedstrijdduur is 1 x 30 minuten

Totaal Eindstand

Maasstad Ziekenhuis

Wedstrijd

Wedstrijd

Big Titty Gang

De Bierbuikjes

  



Diverse mededelingen 

 

Enquete, het vervolg 

Enkele maanden geleden zijn we gestart met een enquete inzake het vrijwilligersbeleid. De eerste reacties gaven ons 

waardevolle informatie. 

Het is daarom van belang de enquete te vervolgen en de respons te verhogen. Dezer dagen krijgen de leden (senioren en 

de oudste 

jeugdleden), die nog niet hebben gereageerd, een brief met het verzoek de enquete alsnog in te vullen. Wij verzoeken met 

klem dat te doen.  

Het kost maar enkele minuten en het helpt ons enorm. 

De enquete is te benaderen via de link: http://www.thesistools.com/web/?id=467050 

 

 

Fred van Vliet blijft grensrechter bij 1e elftal. 

 

Ook in het seizoen 2015-2016 zal Fred van Vliet 

de grensrechter zijn van FC Binnenmaas 1. 

Hiermee is de totale staf rondom de selektie van 

het 1e en 2e elftal weer helemaal rond. 

Langs deze weg wensen wij de beide selekties 

heel veel succes in het komende seizoen.  

 

De Technische Commissie 

 

 

  

http://www.thesistools.com/web/?id=467050


Wedstrijdverslagen 

PSV Poortugaal 1 – FC Binnenmaas 1 

Eindstand : 1-3 (3-7) 
Rusrstand : 0-2 ( 2-6 
 
Vandaag was de dag dat FC Binnenmaas een grote stap kon zetten naar de laatste 2 finalewedstrijden voor promotie naar 
de 2e klasse, maar dan moest het wel een 4-2 voorsprong verdedigen tegen PSV Poortugaal. Een opdracht die moeilijker is 
dan lijkt, want het is inderdaad een voorsprong maar juist bij een favoriete rol kan gemakzucht en gebrek aan concentratie 
er in sluipen. 
 
Het was dan ook Poortugaal die in de 2e minuut op voorsprong kon en misschien wel moest komen. Het was Raylison 
Joaquin die via de rechterkant een voorzet wist te geven op de nummer 10 Marvin Bos, deze kon vrij binnen schieten maar 
raakte de bal niet goed en hierdoor ging de bal naast het doel i.p.v. in het doel. 
Het was dan ook Poortugaal die in de begin fase van de wedstrijd de meeste druk zette en Binnenmaas wist daar niet zo 
goed mee om te gaan. 
Toch was het FC Binnenmaas die Poortugaal een cursus effectiviteit gaf, het was Sander de Heus die in de 12e minuut na 
een goede actie aan de rechterkant de bal in de 16 wist te krijgen, hier stond Sjoerd van der Pers vrij en wist deze binnen te 
schieten. Hiermee kwamen de mannen van Leo Dekker op een 0-1 voorsprong, een voorsprong die misschien wat rust in 
het team moest brengen. 
In de 15e minuut nam Desi Sanderse een vrije trap aan de linker kant, deze bal nam hij perfect en door zijn linker draaide hij 
hard en gevaarlijk in de 16 van Poortugaal, Johnny Maijers kon nog net aan de bal komen, maar de doelman van 
Poortugaa,l Stefan Roukema, kon deze aanval verwerken tot een hoekschop.  In de 20e minuut leek het net of we een 
herhaling kregen van de vorige vrije trap, deze werd net zo goed genomen door Desi en net naast geschoten Johnny 
Maijers. 
In de 23e minuut wat Poortugaal weer eens gevaarlijk sinds de eerste aanval in de 2e minuut, het schot van opnieuw de 
nummer 11 Raylison Joaquin ging niet alleen over, maar ook naast. 
Na het doelpunt van FC Binnenmaas speelde de uitploeg beter en sterker, alsof er een last van hun schouders was 
gegeleden. 
Toch kreeg Poortugaal in de 31e minuut opnieuw een goede mogelijkheid, het was deze keer Barry Heezen die net naast 
schoot, dit na een goede voorzet van de aanvoerder van Poortugaal Marvin Bos. 
In de 36e minuut was er opnieuw een belangerijk moment in de wedstrijd. Het was Mitchel Ott die zijn 2e gele kaart kreeg 
en dus het veld mocht verlaten.Dit gebeurd nadat Sjoerd van der Pers na het passeren van 3 spelers uiteindelijk gestopt 
kon worden met de noodrem. 
Een beetje ploeg in vorm maakt van deze situatie gebruik en zou de stand verdubbelen naar de 0-2. Nu zijn de mannen van 
FC Binnenmaas in vorm en Desi Sanderse die al een paar goede vrije trappen had genomen mocht er nu nog één nemen, 
alleen nu aan de rechter kant van het doel, perfect voor een linkspoot als Desi. Hij schoot deze dan ook perfect binnen, 
buiten het berijk van Stefan Roukema en bracht hiermee de stand op 0-2. Een stand waarvan iedereen wist dat dit niet 
meer fout kon en mocht gaan, maar zolang de wedstrijd nog niet gespeeld was moest iedereen geconcentreerd blijven. 
 
Dat concentratie belangrijk was bewees de aanvoerder van Poortugaal, Marvin Bos kon in de 16 van Fc Binnemaas 3 
spelers passeren en ook nog eens Martin Remmers en bracht hiermee de stand op 1-2, een stand waar niemand zich 
zorgen over hoefde te maken aan Binnemaas zijde, maar naast dat dit niet fout mocht gaan wilde Binnenmaas hier een 
goed resultaat neer zetten. 
In de 50e minuut stuurde Sander de Heus Remco van der Stel weg, hij kon alleen op de doelman van Poortugaal af, maar 
kreeg de bal net niet over deze doelman heen. 
In de 54e minuut was het Danny Maijers die na opnieuw een goede bal van Sander de Heus de bal kon plaatsen in de hoek, 
maar opnieuw zat de doelman van Poortugaal hier goed bij en wist de genadeklap te voorkomen. 
Toch kwam deze genade klap, het was Danny Maijers in de 65e minuut die zoals al vaker de bal naar binnen kapte om 
daarna de bal in de verre hoek te plaatsen, deze keer ging de bal er niet in en kwam op de paal. Alleen nu stond Sander de 
Heus op de juiste plek en kon de bal in het doel tikken en hiermee kwam de 1-3 op het scorebord te staan. 
In de resterende minuten was de wedstrijd wel gespeeld, Poortugaal wist dat ze uitgespeeld waren en FC Binnemaas wist 
dat de winst binnen was. 
  



 
In deze resterende minuten werd er nog 2 maal gewisseld door Leo Dekker en dat waren niet de minste wissels. 
In de 73e minuut mocht de ervaren Danny Maijers het veld verlaten en hiervoor werd een andere ervaren speler 
ingebracht, namelijk Sven Beckers. In de 80e minuut werd nog een keer gewisseld, Leo Dekker haalde Sander de Heus van 
het veld (met een assist en een doelpunt) en hier voor kwam de topscorder van FC Binnenmaas 2 Marvin van der Meijde in 
het veld. Marvin had vandaag al eerder met het 2e mee gespeeld voor de nacompetitiewedstrijd tegen Strijen en deze werd 
gewonnen met maar liefst 3-5.Hiervan scoorde Marvin 2 doelpunten en hiermee is hij op in totaal 20 doelpunten gekomen. 
Net nadat iedereen dacht dat het klaar was bleek Mike Post nog wat energie te hebben en wat voor energie. 
Hij kreeg de bal mee halverwege eigen helft en had vrije doorloop tot net in de 16 van Poortugaal, naast deze sprint had hij 
ook nog de kracht om goed en hard op doel te schieten, maar opnieuw stond Stefan Roukema in de weg.  Hiermee bleef de 
stand op 1-3 en dus een dik verdiende eindstand voor Binnenmaas. 
 
Dat deze wedstrijd na de 1-3 gespeeld was dat was duidelijk, alleen nu was de vraag wie de tegenstander van FC 
Binnenmaas zou worden. En dat is uiteindelijk Botlek geworden, zij wisten thuis met 3-0 te winnen tegen Rozenburg terwijl 
ze eerder met 3-1 hadden verloren uit bij Rozenburg. 
Binnenmaas zal volgende week eerst op bezoek gaan bij Botlek, in de hoop hier een goed resultaat neer te zetten zodat in 
de thuiswedstrijd het afgemaakt kan worden. 
Hiervoor heb je spelers nodig, staf, bestuursleden, maar net zo belangrijk de supporters. Dus wil ik jullie allemaal vragen 
om eerst om 12:00 het 2e aan te moedigen die thuis tegen Strijen 2 moeten spelen en daarna om 14:30 uit bij het 
vlaggenschip van FC Binnenmaas. 
Na de wedstrijd kwam het besef van de spelers dat het nu toch echt dichtbij gaat komen en dat die 2e klasse echt haalbaar 
is. Ik geloof er in, maar we zullen het met z’n allen moeten doen. 
 
Opstelling: Martin Remmers, Mike Post, Leon van der Stel, Bas de Kruiff, Charlie de Graaf, Johnny Maijers, Desi Sanderse, 
Remco van der Stel, Sjoerd van der Pers, Danny Maijers en Sander de Heus 
 
Wissels : Marvin van der Meijde, Sven Beckers, Rob Verbaas, Lennert kleywegt, Davind Engels en Kevin Kuijer   

 

  



Botlek 1 – FC Binnenmaas 1 

Eindstand : 1-1 
Ruststand: 0-1 
 
Vandaag was de eerste wedstrijd van de finale ronde voor Binnenmaas die strijd voor promotie naar de 2e klasse en voor 
Botlek die strijd voor handhaving in de 2e klasse. 
 
Dit was niet een wedstrijd waar je te laat moest komen, want na 18 seconden werd al de eerste gele kaart uit gedeeld. Het 
was Kenny Lopes Cruz van Botlek die Desi Sanderse naar de grond werkte en in een recordtijd de eerste en ook gelijk enige 
kaart van deze wedstrijd kreeg. 
In de 3e minuut kwamen de mannen van Leo Dekker al op een 0-1 voorsprong, het was de ervaren Danny Maijers die de bal 
bij de jonge talentvolle Sander de Heus wist te brengen, Sander schoot op zijn beurt de bal binnen in de linkerhoek.  
Het was duidelijk dat Botlek in de beginfase zoekende was en Binnenmaas ging hier goed mee om. 
In de 13e minuut was Binnenmaas opnieuw gevaarlijk, dit door een goed schot van Johnny Maijers alleen zijn schot werd 
tot hoekschop verwerkt. 
Voor de volgende kans moesten we wachten tot de 34e minuut van de wedstrijd, maar deze was dan ook wel het wachten 
waard. 
Bas de Kruijff stuurde aan de linkerkant van het veld Sander de Heus weg, die op zijn beurt een goede voorzet gaf op Danny 
Maijers, Danny Maijers kopte op zijn beurt op de inkomende Remco v/d Stel en Remco kopt op het doel van Botlek, maar 
precies in de handen van Kevin Rijsdijk. Een aanval uit het boekje , alleen het doelpunt ontbrak hieraan. 
 
Gelijk na rust kon Sjoerd van de Pers  na een goede actie de bal voorgeven op Danny Maijers, maar helaas ging zijn schot 
net naast. 
In de 49e minuut was Botlek weer eens gevaarlijk, Paul Korste kon de bal op het doel van Martin Remmers schieten dit na 
een hoekschop aan de linkerkant maar gelukkig werd zijn bal van de lijn gehaald door Leon v/d Stel. 
Wat iedereen zag aankomen gebeurde dan toch, Botlek die scherper aan de 2e helft begon dan Binnenmaas kwam langzij. 
Martin Remmers wist eerst een gevaarlijke vrijetrap onschadelijk te maken, maar helaas viel deze voor de voeten van Jordy 
de Winter en hij wist de bal hard in te schieten en hiermee de stand op 1-1 te zetten. 
3 minuten later schoot Sjoerd van de Pers de bal hard in de linkerhoek, maar helaas stond de doelman van Botlek op de 
juiste plek en voorkwam de 1-2 voorsprong voor Binnenmaas. 
In de resterende 35 minuten werd er hard gewerkt door beide ploegen, maar echte grote kansen kwamen er niet meer. 
Hiermee bleef dan ook de stand op 1-1 en heeft Binnenmaas een prima uitgangspunt voor de thuiswedstrijd. 
 
Volgende week zaterdag zullen beide ploegen weer tegenover elkaar staan en op deze zaterdag zal er beslist worden wie er 
volgend seizoen in de 2e klasse zal spelen. 
Ik wil daarom ook iedereen voor de laatste keer vragen om bij deze wedstrijd te komen kijken en om onze jongens aan te 
moedigen. 
 
Opstelling: Martin Remmers, Leon v/d Stel, Lennert Kleywegt, Mike Post, Bas de Kruijff, Johnny Maijers, Remco v/d Stel, 
Desi Sanderse, Sjoerd v/d Pers, Danny Maijers en Sander de Heus. 
 
Wissels: Kevin Kuijer, Rob Verbaas, Sven Beckers, Richard v/d Wilt, David Engels en Charlie de Graaf. 
  



Kampioenen 

De D4 van FC Binnenmaas is afgelopen maandagavond kampioen geworden. De laatste wedstrijd tegen SVV Spijkenisse 

werd overtuigend met 6-1 gewonnen. De blijdschap was enorm! 

  



MEIDEN D6M KAMPIOEN 

Na een succesvol begonnen bekerpoule in de meiden competitie bleek dat onze meiden meer tegenstand en uitdaging 

nodig hadden. We konden of naar de meiden C overstappen of naar een jongens competitie gaan. Na een paar 

oefenwedstrijden is na lang wikken en wegen gekozen om in de jongenscompetitie mee te gaan draaien. 

We werden in de 7de klasse ingedeeld en het avontuur begon begin november. De grote vraag was hoe we het eraf zouden 

brengen. De eerste helft van de competitie ging prima. De jongens wisten niet wat hun overkwam. Goed voetbal, duels 

winnen en tactisch goed staan.  Het resultaat was dat we in de winterstop bovenaan stonden. Dit werd ook meteen het 

probleem voor de tweede helft van het seizoen. Van meiden verliezen is al niet leuk maar twee keer van meiden verliezen 

is iets wat niet veel ploegen leuk vonden. Hierdoor kregen we het steeds zwaarder. Wisselend kregen we wat andere 

spelers voorgeschoteld, de hulp troepen. Een keer speelden we tegen een bijna volledig D1 team wat 4 klassen hoger 

speelde en zelfs een wedstrijd waarbij de tegenstander maar liefst 15 spelers had opgesteld. Ondanks dit bleven de meiden 

overtuigen. Na twee krakers tegen de concurrent, Barendrecht, waarbij twee keer werd gelijk gespeeld stonden we met 

nog twee wedstrijden te gaan 2 punten voor op de nummer twee. De spanning steeg bij de meiden maar vooral ook bij de 

hondstrouwe aanhang, die wekelijks steeds meer van zich liet horen, nam de spanning toe. Zal het dan toch gebeuren dat 

deze meiden op eigen kracht en volledig verdiend het kampioenschap binnen zouden halen? De eerste horde werd  

overtuigend genomen en gewonnen met 3-2. De allerlaatste wedstrijd, helaas verzet naar  maandag 18 Mei,  zou bepalen 

of het kampioenschap binnen gehaald kon worden. Met 14 stuiterende meiden in de kleedkamer, maar dubbel zoveel 

stuiterende ouders boven in de kantine , mochten we op het hoofdveld aantreden. Het publiek was echt in grote getale op 

deze wedstrijd af gekomen en ondanks de spanning lieten de meiden een prima wedstrijd zien. Zoals het hele seizoen 

hadden ze vanaf het begin constant pressie op de bal. Hierdoor had Smitshoek maar spaarzaam een uitval en speelde het 

spel zich vooral af op de helft van Smitshoek. Dit resulteerde ook al snel in de 1-0. Maar zoals zo vaak dit seizoen 

verzuimden de meiden de score verder uit te breiden. Hierdoor bleef het spannend en algeheel leefde ook het gevoel: Het 

zal toch niet dat aan de andere kant de bal ineens goed valt…. 

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde, Binnenmaas aan de bal en maar geen tweede doelpunt. Zo bleef het 

gevaar bij een spaarzame uitval.  Tot een kwartier voor tijd de 2-0 viel. Dit zorgde voor zoveel opluchting dat de meiden nog 

maar wat gas erbij gaven en wisten uit te lopen naar 6-0. KAMPIOEN!!!!!!!!!! Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los 

op het veld en werd later in de fontein voort gezet.  

Meiden, 

namens alle 

supporters 

en 

begeleiders 

van harte 

gefeliciteerd 

met deze 

prachtige 

prestatie!!! 

Peter, Jerry 

en Demi 

  



 

FC Binnenmaas F1 – Poortugaal F1 

 

19 Mei 2015 – Met de dreiging van een onweersbui op de achtergrond mogen onze jongens deze dinsdagavond de laatste 

competitiewedstrijd tegen Poortugaal F1 afwerken. Vorige week was er geen verslag omdat we geen competitiewedstrijd 

hadden, maar wel de halve finale van de Hoeksche Waard Bokaal tegen de F1 van SHO. We speelden toen erg fel en 

verbeten, maar gaven toch een 2-0 voorsprong weg en lieten SHO tot 2-2 gelijk komen, waarna we ook de penalties nog 

met 5-4 verloren. Erg jammer, want er hing een verrassing in de lucht. Maar we mochten met opgeheven hoofd het veld 

verlaten. Met dit in het achterhoofd en het feit dat we nog wat goed te maken hadden tegen Poortugaal (want de 

uitwedstrijd werd er verloren), begonnen we met goede moed aan deze opdracht. 

Met Karsten deze keer als aanvoerder wordt de eerste helft afgetrapt. We hebben de wind mee de eerste helft en dat zorgt 

er mede voor dat we het spel in handen nemen en zodoende ook de kansen krijgen. Na wat kleine kansjes, komt er 

uiteindelijk een dot van een kans als Karsten vanaf links een prachtige voorzet op maat geeft aan Sebastiaan, die hem 

vervolgens ook heerlijk ineens uit de lucht op goal schiet. Helaas gaat de bal binnenkant paal terug het veld weer in. Maar 

even later is er eenzelfde aanval. Karsten geeft wederom een harde voorzet vanaf links en deze keer is het Melo die de bal 

voor de goal controleert en binnen schiet. De verdiende 1-0 voorsprong is daar. We gaan op dezelfde weg verder en gaan 

op zoek naar de tweede treffer. Die komt er ook als Sebastiaan een afgeslagen voorzet vanuit de rechterhoek opvist en 

besluit om vanuit een lastige hoek op doel te schieten. De keeper lijkt de bal eenvoudig op te rapen, maar verkijkt zich er 

toch op en ziet de bal door zijn benen in het doel rollen, 2-0 derhalve. Achterin heeft Maarten het rustig, omdat de 

verdediging met Daniël de Snoo en Daniël Mol alert is en de Poortugaal spitsen goed onder controle hebben.  Door het 

goed stoorwerk van Joost en Joshua blijft de bal voorin en krijgt ook Karsten een dot van een kans op een doelpunt, nadat 

de bal via Sebastiaan bij hem komt. Hij schiet hard binnen en brengt de stand op 3-0 nu. Dan is het tijd voor de rust. 

Na de onderbreking lijken de rollen omgedraaid nu Poortugaal de harde wind mee heeft. Zij krijgen nu wat kansen en 

springen hier ook effectief mee om. Tot ieders verbazing is het binnen de kortste tijd ineens 3-3 na ook wat rommelig 

verdedigen van onze kant. De concentratie lijkt helemaal weg en er hangt zelfs nog een nederlaag in de lucht. Al krijgen we 

ondanks de tegenwind op het einde toch ook nog wel wat mogelijkheden om te scoren. Maar het blijft gelijk als de scheids 

voor het einde fluit. Hiermee sluiten we de competitie af als 5e.  

Dit was mijn laatste verslag voor dit seizoen maar wie weet  tot volgend seizoen. 

Sportieve groeten. 

Uw verslaggever, 

F. An 

 

 


