
DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2015/2016 

Nummer 1 

 

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 30 augustus 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 25 augustus 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 2005 Binnenmaas 1 - Spartaan'20 1 19:00 R.J. de Mik 
 3314 Binnenmaas 2 - SHO 4 19:00 M. Goedhart 

 Datum: woensdag 26 augustus 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas C1 - 's-Gravendeel C1 19:30 Michel de Bruin 
 oefen Binnenmaas D2 - Poortugaal D2 19:00 Raymond Buitendijk 

 Datum: zaterdag 29 augustus 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 2260 Binnenmaas 1 - BMT 1 14:30 M. Sahan 
 3315 Binnenmaas 2 - DCV 2 12:00 P. Slieker 
 oefen Strijen VE1 - Binnenmaas 4 14:00   
 oefen Binnenmaas 6 - Binnenmaas 8 14:30 R. Dharampal 
 oefen Binnenmaas 7 - sv Ommoord 1 14:30 - 
 7691 Spartaan'20 A3 - Binnenmaas A1 12:30 11:00 
 25265 Binnenmaas A2 - 's-Gravendeel A1 12:30 Cor van Eldik 
 51017 Binnenmaas B1 - DBGC B1 12:30 Edwin van Meeningen 
 6339 GOZ B2 - Binnenmaas B2 12:30 11:45 
 6344 Charlois, sv C2 - Binnenmaas C1 11:30 10:00 
 7716 GOZ C2 - Binnenmaas C2 11:00 10:00 
 34496 Rhoon C4 - Binnenmaas C3 08:30 07:30 
 6336 NSVV D1 - Binnenmaas D1 10:30 09:15 
 7672 Charlois, sv D3 - Binnenmaas D2 11:15 10:15 
 7666 Barendrecht D8 - Binnenmaas D3 11:00 10:00 
 32988 Binnenmaas D4 - Oud-Beijerland D2 09:00 Raymond Buitendijk 
 10013 Binnenmaas D5 - Bolnes D2 09:00 Bob Gomersbach 
 97346 Binnenmaas D6 - Pernis D3 09:00 Delano Wolff 
 46853 Binnenmaas E1 - Smitshoek E2 10:45 - 
 6320 Spijkenisse E4 - Binnenmaas E2 11:00 10:00 
 4828 Binnenmaas E3 - v.v. Hekelingen E4 10:45 Kevin de Jong 
 7710 Smitshoek E8 - Binnenmaas E4 09:45 08:45 
 7701 ZBVH E2 - Binnenmaas E5 09:00 08:00 
 4768 Binnenmaas E6 - v.v. Hekelingen E10 09:00 Lars Remmers 
 6282 Barendrecht F1 - Binnenmaas F1 09:45 08:45 
 6375 DRL F4 - Binnenmaas F2 08:30 07:30 
 10076 Binnenmaas F3 - Barendrecht F7 10:45 - 
 51205 Binnenmaas F4 - DBGC F1 09:00 Levi Vugts 
 7696 Heinenoord F2 - Binnenmaas F5 08:30 07:45 
 15305 Binnenmaas F6 - OFB F1 09:00 Mike Jongkoen 
 4849 Binnenmaas MB1 - v.v. Hekelingen MB1 12:30 Ton van schijndel 
 4816 Binnenmaas MC1 - v.v. Hekelingen MC1 10:45 Arjon Verzijl 
 11009 Binnenmaas MD1 - CKC MD1 10:45 Raymond Reijerkerk 
 6351 SHO MD2 - Binnenmaas MD2 09:45 09:00 
 5058 Binnenmaas ME1 - BZC/Zuiderpark ME1 09:00 Yanik Gomersbach 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 30 augustus 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Oud-Beijerland - Binnenmaas VE1 10:30 



Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 5 september 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: zaterdag 5 september 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 59219 Binnenmaas 1 - Bolnes 1 14:30 J. Noordhoek 
 99677 Nieuwenhoorn 2 - Binnenmaas 2 11:30 09:45 
 70446 VVOR 3 - Binnenmaas 2 12:00 10:30 N.J. Sleeuwenhoek 
 41935 Barendrecht 7 - Binnenmaas 3 13:00 11:30 
 41934 Rhoon 3 - Binnenmaas 4 12:45 11:15 
 50416 Binnenmaas 5 - Rijnm/Hgvl.Sp. 6 14:30 R. Dharampal 
 39279 Binnenmaas 6 - Flakkee 2 12:30 Jan de Jong 
 49791 Binnenmaas 7 - PKC '85 2 14:30 René Gomersbach 
 41938 Smitshoek 9 - Binnenmaas 8 15:00 14:00 
 41930 WDS VE1 - Binnenmaas VE1 14:30 13:30 
 29077 Binnenmaas A1 - Rijnm/Hgvl.Sp. A1 14:30 - 
 6293 Smitshoek A4 - Binnenmaas A2 13:00 12:00 
 7734 SHO B2 - Binnenmaas B1 11:30 10:15 
 21097 Binnenmaas B2 - ZBVH B1 12:30 - 
 47337 Binnenmaas C1 - NSVV C1 11:15 Kevin de Jong 
 4208 Binnenmaas C2 - Barendrecht C7 10:45 Raymond Reijerkerk 
 19237 Binnenmaas C3 - Neptunus-Schiebroek C3 09:00 - 
 27501 Binnenmaas D1 - Zwervers, IJVV de D1 10:45 Edwin van Meeningen 
 46930 Binnenmaas D2 - Smitshoek D5 09:00 - 
 47142 Binnenmaas D3 - Smitshoek D7 09:00 - 
 7727 Zinkw. Boys D1 - Binnenmaas D4 09:30 08:45 
 6309 RVVH D5 - Binnenmaas D5 08:30 07:30 
 7656 Strijen D4G - Binnenmaas D6 12:15 11:30 
 7724 NSVV E1 - Binnenmaas E1 08:30 07:30 
 5123 Binnenmaas E2 - v.v. Hekelingen E2 09:00 - 
 6297 SHO E4 - Binnenmaas E3 08:30 07:45 
 21077 Binnenmaas E4 - ZBVH E1 09:00 - 
 33050 Binnenmaas E5 - Oud-Beijerland E4 10:45 - 
 6326 Zinkw. Boys E1 - Binnenmaas E6 10:30 09:45 
 46461 Binnenmaas F1 - Smitshoek F1 10:45 - 
 10195 Binnenmaas F2 - Bolnes F1 09:00 - 
 7742 GOZ F1 - Binnenmaas F3 08:30 07:45 
 6382 Den Bommel F1 - Binnenmaas F4 11:00 10:00 
 50753 Binnenmaas F5 - SSS F3 10:45 - 
 7664 NSVV F6 - Binnenmaas F6 12:30 11:30 
 6369 Zuidland MC1 - Binnenmaas MC1 11:15 10:00 
 27488 Binnenmaas MD1 - Zwervers, IJVV de MD1 10:45 - 
 97639 Binnenmaas MD2 - Spijkenisse MD1 09:00 - 
 7682 NSVV ME1 - Binnenmaas ME1 08:30 07:30 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 6 september 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 76593 Binnenmaas VE1 - DBGC VE1 10:30 - 
  



 

Info over afgelastingen bij slechte weersomstandigheden 

Wat moet ik wel en niet doen? 

 Alle informatie over afgelastingen en eventueel schaduwprogramma wordt bekend gemaakt via 
de website van onze vereniging: http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/ 

 Ook kan je NOS Teletekst pagina 603 bekijken vanaf vrijdagmiddag. 

 Ga in geen geval allemaal bellen naar het clubgebouw. Bedenk wat er gebeurt indien ruim 600 
spelende leden dit nummer bellen over afgelastingen! 

 

 

 

 

Uitslagen en stand Binnenmaas 1 
 

Programma 5 september 2015 

Wedstrijd 

Binnenmaas - Bolnes   

CWO - BVCB 
 

Feyenoord AV - Soccer Boys 
 

Lombardijen - 
Kethel 
Spaland 

Papendrecht - Piershil 
 

Spirit - Groote Lindt 
 

Strijen - DCV 
  

     
Programma 12 september 2015 

Wedstrijd 

Bolnes - Papendrecht   

BVCB - Lombardijen 
 

DCV - Spirit 
  

Groote Lindt - CWO 
  

Kethel Spaland - Strijen 
 

Piershil - Feyenoord AV 

Soccer Boys - Binnenmaas 

 
 
 

Competities seizoen 2015-2016 
 
De junioren en pupillen beginnen as zaterdag met een bekercompetitie (maximaal 7 wedstrijden).  Op 31 
oktober start de competitie. De stand in de bekercompetitie bepaald de definitieve competitie indeling. 
 
Binnenmaas 1 en 2 beginnen zijn op 22 september gestart met de bekercompetitie (3 westrijden). 
Op zaterdag 5 september begint de competitie.  
 
De overige senioren starten op 5 en 6 september met een bekercompetitie van 3 wedstrijden. Op 26 

september beginnen hun competities. 
 
Alle data zijn terug te vinden in de Speeldagenkalender voor het seizoen 2015-2016 (zie volgende bladzijde). 
 

  

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


Speeldagenkalender - seizoen 2015-2016 
 

categorie A en B veldvoetbal 

  Categorie A Categorie B 
 

Datum Schema 14 Schema 12 
Senioren 

Schema 12 

Jeugd 
Beker 

Schema 8 
half 

Schema 10 

Bijzonderheden 

zaterdag 22 augustus 2015 Beker Beker     Zomervak. M + Z 

dinsdag 25 augustus 2015 Beker Beker     Zomervak. Z 

zaterdag 29 augustus 2015 Beker Beker   Beker 1 Zomervak. Z 

zaterdag 5 september 2015 WD 1 WD 1 Beker 1 Beker 2   

zaterdag 12 september 2015 WD 2 WD 2 Beker 2 Beker 3   

zaterdag 19 september 2015 WD 3 WD 3 Beker 3 Beker 4   

zaterdag 26 september 2015 WD 4 WD 4 WD 4 Beker 5   

zaterdag 3 oktober 2015 WD 5 WD 5 WD 5 Beker 6   

zaterdag 10 oktober 2015 WD 6 WD 6 WD 6 Beker 7   

zaterdag 17 oktober 2015 WD 7 WD 7 I/B I/B Herfstvak. M 

zaterdag 24 oktober 2015 I/B I/B I/B I/B Herfstvak. M + Z 

zaterdag 31 oktober 2015 WD 8 WD 8 WD 8 WD 3 Herfstvak. Z 

zaterdag 7 november 2015 WD 9 WD 9 WD 9 WD 4   

zaterdag 14 november 2015 WD 10 WD 10 WD 10 WD 5   

zaterdag 21 november 2015 I/B I/B WD 1 WD 15   

zaterdag 28 november 2015 WD 11 WD 11 WD 11 WD 12   

zaterdag 5 december 2015 WD 12 WD 12 WD 12 
WD 16 
(ABCD) 
I/B (EF) 

  

zaterdag 12 december 2015 WD 13 I/B WD 2 WD 14   

zaterdag 19 december 2015 I/B I/B I/B 
I/B (ABCD) 
WD 16 (EF) 

  

zaterdag 26 december 2015 Vrij Vrij Vrij Vrij Kerstvakantie 

zaterdag 2 januari 2016 Vrij Vrij Vrij Vrij Kerstvakantie 

zaterdag 9 januari 2016 Vrij Vrij Vrij Vrij Kerstvakantie 

zaterdag 16 januari 2016 Vrij Vrij WD 7 WD 6   

zaterdag 23 januari 2016 WD 14 I/B WD 3 WD 7   

zaterdag 30 januari 2016 WD 15 I/B WD 14 WD 13   

zaterdag 6 februari 2016 I/B I/B WD 21 I/B Carnaval 

zaterdag 13 februari 2016 WD 16 WD 13 WD 13 WD 2   

zaterdag 20 februari 2016 WD 17 WD 14 I/B I/B Voorjaarsvakantie M + Z 

zaterdag 27 februari 2016 I/B I/B I/B I/B Voorjaarsvakantie M + Z 

zaterdag 5 maart 2016 WD 18 WD 15 WD 15 WD 10   

zaterdag 12 maart 2016 WD 19 WD 16 WD 16 WD 18   

zaterdag 19 maart 2016 WD 20 WD 17 WD 17 WD 17   

zaterdag 26 maart 2016 I/B + I/B I/B + I/B I/B I/B Pasen 

zaterdag 2 april 2016 WD 21 WD 18 WD 18 WD 8   

zaterdag 9 april 2016 WD 22 WD 19 WD 19 WD 9   

zaterdag 16 april 2016 I/B WD 20 WD 20 WD 11   

zaterdag 23 april 2016 WD 23 I/B WD 22 WD 1   

zaterdag 30 april 2016 WD 24 WD 21 I/B I/B Meivakantie 

donderdag 5 mei 2016 I/B I/B     Hemelvaart / Meivak. 

zaterdag 7 mei 2016 WD 25 WD 22 I/B I/B Meivakantie 

zaterdag 14 mei 2016 WD 26 Nacompetitie I/B I/B Pinksteren + toernooien 

zaterdag 21 mei 2016 Nacompetitie Nacompetitie I/B I/B bekerfinales + toernooien 

zaterdag 28 mei 2016 Nacompetitie Nacompetitie I/B I/B bekerfinales + toernooien 

zaterdag 4 juni 2016 Nacompetitie Nacompetitie     bekerfinales + toernooien 

zaterdag 11 juni 2016 Nacompetitie Nacompetitie     toernooien 

zaterdag 9 juli 2016 schoolvakanties 9 juli t/m 21 augustus 2016 

 
 



 
Genoemde data zijn te allen tijde onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden a.g.v. afgelastingen/ 
beslissingswedstrijden/calamiteiten e.d. 
 

Opmerkingen:  
 

• Vakantiedata van rijksoverheid.nl. 
o Herfst- en voorjaarsvakantie zijn aanbevolen vakantiedata. Scholen kunnen hiervan afwijken; 
o Scholen kunnen zelf meivakantie verlengen of niet; 
o Carnaval 7 t/m 9 februari 2016. 

  
• Op moment dat alle regio’s N, M en Z vakantie hebben, wordt een inhaalmoment ingepland. 

o Herfstvakantie: 24/25 oktober 2015; 

o Voorjaarsvakantie: 27/28 februari 2016. 
 
 

 

Tuchtcommissie KNVB 

  

De KNVB afdeling Tuchtzaken heeft onze vereniging op basis van waarneming tijdens de 

promotiewedstrijden tegen Poortugaal en Botlek bestraft met respectievelijk een 

waarschuwing en een boete van € 300,= die de betreffende commissie uiteindelijk 

gematigd heeft tot € 100,=. 

Tijdens deze wedstrijden zijn de volgende overtredingen gesignaleerd 

* alcoholhoudende drank buiten het aan het clubgebouw grenzende terras – dus    o.a. 

op de tribune, 

* het afsteken van vuurwerk tijdens en na afloop van de wedstrijden en 

* het niet aanwezig zijn van duidelijk herkenbare ordehandhavers. 

Op zich lijken de waarschuwing en boete mee te vallen, maar wel duidelijk is dat FC 

Binnenmaas vanaf nu onder het vergrootglas ligt van de KNVB. 

Daarom doet het bestuur bij deze een dringend beroep op de leden om zich te houden 

aan de regels met betrekking tot het gebruik van drank en vuurwerk. 

Tevens is het bestuur op zoek naar een vrijwilliger die als herkenbaar “steward” tijdens 

de thuiswedstrijden een oogje in het zeil wil houden. 

Wie meldt zich aan?? 

Het bestuur zal het FC Binnenmaas-team dat tijdens de wedstrijd tegen SC Botlek vooraf 

is gewaarschuwd en het vuurwerk toch heeft ontstoken daarop alsnog aanspreken. 

Het bestuur FC Binnenmaas 

  



Training 7x7 dinsdag. 

Op dinsdagavond wordt van 19.00 tot 20.15 uur getraind door de 7x7 groep. 

De bezetting op deze avond mag best wat groter worden. 

Daarom nodigen wij diegenen(van de lagere teams)uit, die op hun eigen trainingsavond niet kunnen of graag 
een tweede keer willen trainen, om als men daar zin in heeft  bij ons een balletje mee te komen trappen. 

W at betreft het niveau hoef je niet bang te zijn. Wij zelf vinden het behoorlijk, maar anderen zien dit toch wat 
anders. Een ieder is welkom 

De 7x7 groep. 

 
 

Oproep Keeperstrainers C en D 
 
Wij zoeken nog enthousiaste mensen die willen helpen bij de keeperstraining op woensdagavond van 
18.45 tot 19.15 en 19.30 tot 20.15 . 

Wij hopen via deze oproep u te kunnen stimuleren om te assisteren bij onze huidige keepers trainer.  
Aangezien deze groep meerdere keepers bevat zoeken wij iemand die enthousiast met deze keepers 
aan de slag wil. 

Er zijn geen trainersdiploma’s nodig. U word begeleid door de huidige keepers trainer en Technisch 
jeugd coördinator. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met : 

Wilco van Gammeren Keeperstrainer C en D jeugd 
 Mobiel: 06 - 4613 7226 06 

 
John Bodmann Technisch jeugd coordinator 
Mobiel:  06 - 51069406   mail: johnbodmann63@gmail.com 

 
Oproep trainer en leider C2 en C3 

Zoals als u bij de indeling v.d.de teams heeft kunnen lezen hebben wij tot op heden nog geen trainer 
en leider gevonden voor de C2 en C3. 

Wij hopen via deze oproep u te kunnen stimuleren om ook deze teams een leider en trainer te geven. 
Zodat zij ook wekelijks hun wedstrijd en training kunnen doen. 

Wij zoeken iemand die enthousiast met deze spelers aan de slag wil. Er zijn geen trainersdiploma’s 
nodig. U word begeleid door de coördinator van de C jeugd en door Technisch jeugd coördinator. 
Tevens zal de trainer van de C1 u helpen met het begeleiden van deze teams. 

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met : 

Nico Verhoeven Coördinator C jeugd : 
Mobiel: 06 – 3402 2536 mail: nicoverhoeven7@gmail.com 
 
John Bodmann Technisch jeugd coordinator: 
Mobiel:  06-51069406  mail: johnbodmann63@gmail.com 
 
  

mailto:nicoverhoeven7@gmail.com


Wedstrijdverslagen 
 
 

FC Binnenmaas 1 – DHV 1 

Eindstand : 3-1 
Ruststand : 1-1 
 
De voorbereiding van FC Binnenmaas is weer in volle gang en vandaag stond de eerste thuis wedstrijd op het 
programma van de vriendschappelijke wedstrijden. 
Afgelopen week was er al geoefend uit bij SHO 1, een tegenstander die misschien een maatje te groot was en al 
wat verder in de voorbereiding was. Ondanks dat er met 6-0 verloren werd waren er voldoende positieve 
punten om mee terug te nemen naar Binnenmaas. 
 
Allereerst de complimenten voor de werkgroep, want zowel veld 1, waarop we trainen, als het hoofdveld lag er 
weer prima verzorgd bij. Iets wat niet vanzelf gaat en waar dus veel tijd en zorg aan besteed wordt. 
 
Vandaag werd er gespeeld tegen DHV, een 3e klasser die afgelopen seizoen nog bij ons in de competitie zat. 
Binnenmaas won de uitwedstrijd met 3-4 en de thuiswedstrijd werd gewonnen met 4-1, van deze intotaal 8 
doelputen kwamen er 5 stuks van de voeten van Danny Maijers. 
Leuke statistieken maar meer dan dat is het ook niet, alles begint weer opnieuw, een klasse hoger, nieuwe 
spelers en iedereen moet zich weer opnieuw bewijzen en aan elkaar wennen. 
 
In de 11e minuut was de eerste serieuze kans van FC Binnenmaas, aan de linkerkant stuurde Rianto Vrutaal Desi 
Sanderse weg die de bal hard voor wist te geven, maar deze werd helaas door iedereen gemist. Binnenmaas 
begon goed en sterk aan deze wedstrijd en het voetbal zag er goed uit. Dat zorgde er dan ook voor dat 
voornamelijk Binnenmaas dreigend was en DHV veel onder druk stond. 
Toch duurde het tot de 33e minuut voordat de mannen van Leo Dekker op voorsprong kwamen, Aaron Perez 
wist na een voorzet van Sander de Heus de 1-0 op het scorebord te zetten door de bal achter zijn standbeen het 
doel in te tikken. 
Lang kon Binnenmaas niet genieten van de voorsprong, want 10 minuten later was het alweer 1-1, dit door 
slordig balverlies op het middenveld. 
 
De 2e helft begint Binnenmaas zwak, dit zorgde voor ruimte voor DHV en hierdoor kon de ploeg uit Brabant 
gevaarlijker worden, maar meer dan dat was het ook niet. 
De toeschouwers moesten lang wachten op de nieuwe voorsprong van FC Binnenmaas, Danny Maijers stuurde 
in de 89e minuut aan de rechterkant Rolin Notenboom weg en Rolin wist de bal voor te geven waar Lorenzo van 
der Meijde de 2-1 binnen kon tikken. 
Waar iedereen dacht dat dit dan ook gelijk de eindstand was had het mis, want in de 95e minuut mocht Lorenzo 
van der Meijde nog een hoekschop nemen, hij speelde de bal over de grond naar Desi Sanderse die in 1 keer 
uithaalde en de bal via de linker paal binnen schoot en hiermee de uitslag op 3-1 zette. 
 
Vandaag heeft Binnenmaas bewezen er nog niet te zijn, maar zeker op de goede weg te zijn. Aankomende 
dinsdag is de volgende test, want dan wordt er uit gespeeld bij Amstelwijck een 2e klasser. 
 
Alexander Kranendonk 
 
  



Amstelwijck – FC Binnenmaas 

Eindstand : 6-6 Ruststand : 3-3 

Vandaag speelde FC Binnenmaas de vriendschappelijke avondwedstrijd tegen Amstelwijck ook een 2e klasser. 
Afgelopen seizoen hebben wij hier ook tegen gespeeld voor de beker en deze wedstrijd hadden wij verloren met 
3-1. Dus dit is een goede test om te kijken of we stappen hebben gemaakt en waar nog wat valt te sleutelen. 

De mannen van Leo Dekker begonnen sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde in de 4e minuut al de eerste 
kans, Aaron Perez wist de bal via de linkerkant goed voor te geven en Danny Maijers schoot direct vanuit de 
lucht maar net naast. 
In de 6e minuut was het wel raak en kwam de stand op 0-1 voor Binnenmaas. Charlie de Graaf die goed 
verdedigede gaf de bal mee aan Danny Maijers, Danny speelde op zijn beurt de bal naar Lorenzo van der Meijde 
die op zijn beurt met een perfecte pass Desi Sanderse wist te bereiken en deze laatste wist ook uiteindelijk de 
openingstreffer te maken. In de 13e minuut kreeg Lorenzo van der Meijde de bal van Desi Sanderse en Lorenzo 
wist zich goed met 1 beweging vrij te spelen, maar schoot net naast. Amstelwijck probeerde wel wat meer te 
voetballen, maar dat kwam niet verder dan een aantal pogingen voor het doel van Sem Kerkhof, maar echt 
gevaarlijk was het nog niet. 
In de 29e minuut was het op nieuw raak voor Binnenmaas, Aaron Perez had de bal via de rechterkant 
voorgegeven en Lorenzo van der Meijde die goed bij de eerste paal was gekomen kon deze bal binnen tikken en 
de stand op 0-2 beginnen. 
Na de 0-2 begon Amstelwijck wat meer druk te zetten en bij Binnenmaas ging het minder zuiver dan in de eerste 
30 minuten. Dit resulteerde tot een aantal gevaarlijke kansen van Amstelwijck en uiteindelijk ook de 1-2 in de 
35e minuut. Door balverlies van Binnenmaas kon Amstelwijck de aansluiter binnen tikken. 
3 minuten later was het weer Binnenmaas die van zich liet horen en dat was dan ook gelijk de 1-3. 
Een kopie van het 2e doelpunt, opnieuw was het Aaron Perez die de bal goed voor wist te geven aan de rechter 
kant en Lorenzo van der Meijde (die inmiddels heeft laten zien scherp te zijn) kwam weer bij de eerste paal om 
de bal binnen te schieten. 
Maar 2 minuten later (40e minuut) mocht Binnenmaas alweer de aftrap nemen, dit na een knap afstand schot 
van Amstelwijck die onderkantlat het doel in verdween. Dat Binnenmaas even de organisatie kwijt was dat was 
duidelijk, want opnieuw een minuut later was het weer raak voor Amstelwijck en dus de 3-3. De bal werd van uit 
het midden door de verdediging naar de aanvaller van Amstelwijck gespeeld, deze stond zodanig vrij dat hij alle 
tijd had om de bal binnen te schieten. 
 
Waar je dus verwacht met een lekkere voorsprong de rust in te gaan ga je met een 3-3 de rust in. 
Dus de 2e helft weer vol aan de bak en volledige concentratie. 
Ook de 2e helft was niet saai, want deze was nog geen minuut oud of de mannen van Leo Dekker kwam alweer 
op voorsprong. Danny Maijers had zich aan de rechter kant goed vrij gelopen en gaf een zeer knappe en goede 
voorzet op de inmiddels ingevallen Tim Vos, Tim die op het juiste moment in kwam lopen schot de bal direct van 
uit de lucht binnen en zo was de stand 3-4. 
Dit was geen wedstrijd dat in de eerste minuut van de tweede helft de wedstrijd werd beslist, in de 62e minuut 
kwam Amstelijkwijck namelijk alweer langszij en kwam de stand op 4-4. 
Amstelwijck ging vanaf dat moment nog meer druk zetten en daar kwamen ook wel wat kansen uit, maar in de 
77e minuut was het Sander de die door Richard van der Wilt alleen voor de doelman van Amstelwijck werd 
gezet, Sander passeerde heel rustig deze doelman en schoot de 4-5 binnen. 
In de 85e minuut werd de stand dan toch weer gelijk, Amstelwijck scoorde na een goed uitgespeelde aanval en 
zo was de stand 5-5. Ondanks er nog 5 minuten gespeeld moest worden was niemand er zeker van of dit ook de 
eindstand zou zijn.  
En dat was het dus ook niet want in de 87e minuut was het opnieuw Sander de Heus die vrij voor de doelman 
werd gezet, deze keer door Nils Fortuin en ook nu maakte Sander het goed af en bracht de stand op 5-6. En toch 
moest Amstelwijck perse het laatste woord hebben en dat kregen ze ook, want een minuut later was daar dan 
toch de eindstand 6-6. 
 
Een wedstrijd met veel pluspunten en punten waar echt aan gewerkt moet worden. Daar hebben we nog een 
paar weken voor en eerst hebben we nog 3 bekerwedstrijden om te oefenen. Ik heb ook de volste vertrouwen 
in de spelers en beide trainers dat we aan het begin van de competitie er klaar voor zijn. 
 
Alexander Kranendonk 
 



FC Binnenmaas verliest zijn eerste bekerwedstrijd 
 
Na drie vriendschappelijke wedstrijden stond er nu een echte testcase op het programma. 
Op het mooie sportcomplex in Naaldwijk werd er tegen de zaterdag van Westlandia gespeeld. 
Ook zij komen uit in de tweede klasse. Binnenmaas begon wat zoekende in het eerste half uur en moest wennen 
aan het tempo wat de thuisploeg op het hete kunstgras speelde. 
Mike Post had vooral zijn handen vol aan de handige linksbuiten die hierdoor een paar  
goede voorzetten kon afleveren. Eentje hiervan vond het hoofd van de lange spits die de bal boven Sem Kerkhof 
op de lat kopte. Even later weer een scherpe voorzet die naar de verre hoek zeilde maar gelukkig voor 
Binnenmaas ging deze ook op de lat. Daarna kwam de ploeg van Leo Dekker wat beter in het spel en kon zo ook 
wat kansjes creeren. Een schot van Sander de Heus zeilde maar net over de lat. En een vrije trap van Aron Perez 
Maria werd een prooi voor de keeper.Toch wist FC Binnenmaas net voor rust op voorsprong te komen.Na een 
goede aanval haalde Danny Mayers hard uit op de vuisten van de keeper.De bal ging hierdoor recht omhoog en 
de keeper was de bal even kwijt.De goed meegelopen Richard vd Wilt wist de bal bij de tweede paal over de lijn 
te drukken en zo de rustsstand op 0-1 te brengen. 
In de rust werd de wat zieke Mike Post vervangen door Lennert Kleywegt waardoor de verdedigend sterk 
spelende Justin de Man de nieuwe rechtsback werd. Die had de linksbuiten wat beter onder controle en dat 
gold eigenlijk voor heel het team dat wedstrijd goed controleerde. 
Maar toch verviel het weer eens in een oude fout.Door teveel drang met teveel spelers naar voren  
om de tweede goal te maken viel hij aan de andere kant. Na balverlies voorin werd er snel een lange bal 
gespeeld en stond het achterin niet goed. Door een misverstand kon de rechtsbuiten doorgaan en verschalkte 
Sem Kerkhof koelbloedig. Drie minuten later werd het nog erger.Een verre uitbal kwam bij de grote spits terecht 
die makkelijk kon wegdraaien en zo de rechtsbuiten weer kon aanspelen.Sem Kerkhof redde nog wel de eerste 
inzet maar kon na de rebound ook hier niets meer aan doen en zo werd het dus snel 2-1 voor de thuisploeg.  
Inmiddels waren Lorenzo vd Meyden en Nils Fortuin nog ingevallen voor de moegestreden Danny Mayers en 
Sander de Heus.Binnenmaas perste er nog wel een goede laatste tien minuten uit maar de Westlanders lieten 
zich niet meer verrassen. En zo eindigde deze leuke en sportieve wedstrijd in een 2-1 zege voor de thuisploeg. 
De kaarten bleven op zak bij de goed leidende scheidsrechter. 
Aanstaande dinsdag speelt FC Binnenmaas om 19:00 uur zijn tweede bekerwedstrijd tegen de zondag 
tweedeklasser Spartaan'20 op het eigen sportcomplex. Spartaan'20 speelde zijn eerste wedstrijd met 1-1 gelijk 
tegen BMT. 
 
Ook het tweede elftal speelde zijn eerste bekerwedstrijd uit tegen Heinenoord 2. Door de nog vele afwezigen in 
de selektie had trainer Martin Remmers maar de  beschikking over 11 fitte spelers.A-junior Cris Flokstra was 
gelukkig weer paraat  om de bank wat breder te maken. FC Binnenmaas begon zeer goed aan de wedstrijd tegen 
een zeer sterk elftal van Heinenoord met bijvoorbeeld Remi Spier en Kevin Liefhebber in de spits. Ook de zeer 
snelle rechtsbuiten bleek een ware plaag voor de verdediging van Binnenmaas. Maar na 6 minuten was er een 
goede aanval over de rechterkant.Yannick vd Laan leverde een perfecte lage voorzet af die Kevin Kuier netjes 
afrondde.0-1 Na 10 minuten een lange bal van achteruit van Bjorn den Otter die verkeerd  beoordeeld werd 
door de laatste man van Heinenoord en zo een vrije doortocht gaf aan Tim Vos. Die omspeelde netjes de keeper 
en zo de 0-2 maakte. In de 11e minuut stond de laatste man van de Noord weer niet goed opgesteld en Tim Vos 
ging er weer vandoor.Nu besloot hij hard uit te halen maar de keeper stompte  de bal ternauwernood corner. 
Kort daarna werd er slap verdedigt door Binnenmaas en zo werd het 1-2. In de 43e minuut kwam de gevaarlijke 
snelle aanvaller een keer van rechts naar binnen en schoot de bal mooi in de kruising.2-2.Net voor rust werd er 
getreuzeld in de vijf meter met een bal wegwerken en kon geblokt worden.De bal rolde langzaam in de lange 
hoek. Een enorme domper zo net voor rust.3-2 achter. Ook direct na rust was Binnenmaas niet echt wakker en 
schoot de linkshalf hard in de korte hoek.4-2.Toch rechtte de mannen nog een keer de rug en na een goede 
aktie  van Yannick vd Laan kwam de bal bij Tim Vos die hard in het dak van het doel schoot.4-3. 
Maar hierna begon het warme weer zijn tol bij de meeste spelers te eisen en ook de sterk 
spelende nog niet geheel fitte Bjorn den Otter moest volgens afspraak gewisseld worden. 
Hierdoor kon het meer geroutineerde Heinenoord uitlopen naar een 8-3 overwinning. 
Aanstaande dinsdag speelt het tweede elftal voor de beker thuis om 19:00 uur tegen SHO 4. 
 
Nico de Graaf 

 
 

 

 

http://kruising.2-2.net/


Binnenmaasse Voetbaldagen: 
 
Maandag en dinsdag jl. heeft op ons complex de eerste “Binnenmaasse voetbaldagen” 
plaatsgevonden. In samenwerking met Primair Clubcoaching (Richard Middelkoop en Martin Schouten) 
hebben een 40 tal kinderen deelgenomen aan 2 intensieve trainingsdagen. 
 
Onder leiding van trainers Dennis Zaal, Marcel de Hoogt, Richard Elzinga en Vincent van Noort hebben 
de kinderen 2 dagen achter elkaar geleefd en getraind als een prof! 
De dagen begonnen om 10.00 uur en eindigden ’s middags om 16.00 uur. 
Tussen de middag heeft Renate van de kantine een heerlijke lunch verzorgd en tussendoor kregen de 
deelnemers ook drinken en andere gezonde versnaperingen. 
Allerlei circuitvormen en voetbalspelen van de Goalmaster hebben bijgedragen aan leerzame maar 
vooral ontzettend leuke voetbaldagen waar de kinderen heel veel plezier aan hebben beleefd. 
 
Zoals menigeen al gezien heeft stond er dinsdagochtend een artikel van een halve pagina in het 
Algemeen Dagblad over deze gebeurtenis. Het is de bedoeling dat FC Binnenmaas hier een 
terugkerend evenement van gaat maken en het eerste vervolg zal in de herfstvakantie zijn, meer info 
volgt later…. 
 
Technische commissie FC Binnenmaas 

 


