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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2015/2016 

Nummer 4, 5 oktober 2015 

 

Verenigingsinformatie 

 

Complex: De Lange Weide 

Adres: Sportlaan 30a 

             3299 XG  Maasdam 

             078 – 6769500 

 

Postadres: Postbus 5421 

                    3299 ZG  Maasdam 

 

Website: www.fcbinnenmaas.nl  

 

                 twitter.com/FCBinnenmaas 

 facebook.com/FCBinnenmaas 

   

E-mail: communicatie@fcbinnenmaas.nl 

 

Bankrekeningnummer : 1232.40.042 (algemeen) 

                                           1175.43.632 (contributie) 

 

Kopij inzenden, bij voorkeur digitaal, tot maandagmorgen 9.00 uur 

via bovenstaand mailadres of in de brievenbus bij Vliet 42 te Maasdam. 

 

 

 

Bestuur Contributies miv 1 juli 2015 

 

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

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

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

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

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

Bestuursleden   7 tegen 7 € 126,00 

Algemene zaken    vacature  Bovenstaande contributies zijn inclusief 

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

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

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

Communicatie   Rustende leden € 49,00 

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

Activiteiten   vacature  Donateurs € 25,00 

Sponsorzaken Willem Maas 06 – 38244426 

 

Commissie Plezier & Respect  Deze bedragen zijn excl. Administratiekosten 

plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl  en inschrijfkosten 

   Afmelden uitsluitend schriftelijk bij de secretaris. 

Kleding   Alle nieuwe leden zijn € 15,00 inschrijvingskosten verschuldigd. 

John den Otter  06 - 21506930 

http://www.fcbinnenmaas.nl/
mailto:communicatie@fcbinnenmaas.nl
mailto:plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl
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Programma komende week 

Hieronder vindt u het programma t/m 11 oktober 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 6 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 oefen Binnenmaas O23 - DRL O23 20:15 Jaap van Drunen 

 Datum: woensdag 7 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 33016 Binnenmaas A2 - Oud-Beijerland A1 19:30 Jan de Jong ? 
 7694 GOZ F4 - Binnenmaas F5 18:30 17:45 verplaatst 

 Datum: zaterdag 10 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 60224 BVCB 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 
 70030 Binnenmaas 2 - Pernis 2 12:00 Z. Sahiti 
 60448 Binnenmaas 3 - DRL 2 14:30 Cor van Eldik 
 70417 GOZ 2 - Binnenmaas 4 11:30 10:15 
 103179 Lombardijen 3 - Binnenmaas 5 14:30 13:30 
 72290 Binnenmaas 6 - Spijkenisse 6 12:30 Ton van Schijndel 
 70398 Spijkenisse 8 - Binnenmaas 7 14:45 13:45 
 103655 Herkingen 2 - Binnenmaas 8 12:00 11:00 
 73694 Binnenmaas VE1 - PKC '85 VE3 14:30 R. Dharampal 
 7430 Binnenmaas A1 - Charlois, sv A1 14:30 René Gomersbach 
 6295 SSS A1 - Binnenmaas A2 12:00 11:15 
 7737 Heinenoord B1G - Binnenmaas B1 12:00 10:45 
 34284 Binnenmaas B2 - Heinenoord B2 12:30 Cees Goud 
 8208 Binnenmaas C1 - SHO C3 12:30 Edwin van Meeningen 
 47024 Binnenmaas C2 - NSVV C3 09:00 Jesper de Ruiter 
 30364 Binnenmaas C3 - Slikkerveer C5 10:45 Kevin de Jong 
 10055 Binnenmaas D1 - Barendrecht D2 10:45 Raymond Reijerkerk 
 21513 Binnenmaas D2 - Poortugaal D3 09:00 Delano Wolff 
 7668 DRL D5 - Binnenmaas D3 08:30 07:30 
 25300 Binnenmaas D4 - 's-Gravendeel D2G 09:00 Chris Flokstra 
 6305 Barendrecht D10 - Binnenmaas D5 10:15 09:15 
 7657 Barendrecht D13 - Binnenmaas D6 10:15 09:15 
 7719 SHO E1 - Binnenmaas E1 08:30 07:45 
 6322 SJO GHVV'13 E1 - Binnenmaas E2 09:00 08:00 
 6298 's-Gravendeel E1 - Binnenmaas E3 08:30 07:45 
 9971 Binnenmaas E4 - Bolnes E2 09:00 Joey de Graaf 
 20057 Binnenmaas E5 - Strijen E3 10:45 David Zom 
 97982 Binnenmaas E6 - Spartaan'20 E9 09:00 Junior van Esch 
 36890 Binnenmaas F1 - RVVH F1 10:45 - 
 49466 Binnenmaas F2 - Spartaan'20 F5 09:00 Joey Kruithof 
 7744 Zwervers, IJVV de F3 - Binnenmaas F3 12:15 11:15 
 6381 GOZ F2 - Binnenmaas F4 08:30 07:45 
 8236 Binnenmaas F5 - SHO F9 10:45 Lorenzo Groninger 
 6389 Zuidland MB1 - Binnenmaas MB1 12:30 11:30 
 6368 NSVV MC1 - Binnenmaas MC1 08:30 07:15 
 30193 Binnenmaas MD1 - XerxesDZB MD1 10:45 Michael Kreukniet 
 29345 Binnenmaas MD2 - Jonge Spartaan MD1 09:00 Sven Goud 
 7684 Zuidland ME1 - Binnenmaas ME1 08:30 07:30 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 11 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 77716 Alexandria'66 VE1 - Binnenmaas VE1 10:00 09:00 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 14 oktober 2015 van alle FC Binnenmaas teams. 

 Datum: woensdag 14 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 6358 Capelle MD1 - Binnenmaas MD1 19:00 18:00 verplaatst 

 Datum: donderdag 15 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas D3 - Binnenmaas D6 18:15 - 

 Datum: zaterdag 17 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 59456 Binnenmaas 1 - Strijen 1 14:30 G. Oudenaarden 
 70454 Bolnes 2 - Binnenmaas 2 12:00 10:30 F.H. van Steenis 
 41934 Rhoon 3 - Binnenmaas 4 12:45 11:15 
 17158 Binnenmaas 8 - TransvaliaZW 3 14:30 R. Dharampal 
 104757 Smitshoek A4 - Binnenmaas A2 11:00 10:00 
 7715 Strijen C2 - Binnenmaas C2 10:30 09:30 
 oefen Binnenmaas D1 - Slikkerveer D1 10:45 - 
 46930 Binnenmaas D2 - Smitshoek D5 09:00 - 
 7656 Strijen D4G - Binnenmaas D6 11:45 11:00 
 107570 Oude Maas E4 - Binnenmaas E5 09:45 08:45 verplaatsen? 
 105663 Binnenmaas E6 - ZBVH E2 09:00 - 
 oefen 's-Gravendeel F1 - Binnenmaas F1 10:00 
 103896 DRL F4 - Binnenmaas F2 11:00 10:00 
 27488 Binnenmaas MD1 - Zwervers, IJVV de MD1 10:45 - 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 18 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 110195 Pretoria VE1 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 beker 

 Datum: maandag 19 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 train Binnenmaasse Voetbaldagen 10:00 - 

 Datum: dinsdag 20 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 train Binnenmaasse Voetbaldagen 10:00 - 

 Datum: zaterdag 24 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 RijnmCup Nieuw Lekkerland 1 - Binnenmaas 1 14:30 
 toern Toernooi E-pupillen 10:00 - 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: woensdag 28 oktober 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 RijnmCup Binnenmaas C1 - Pernis C1 19:00 - 
 RijnmCup Binnenmaas D1 - 's-Gravendeel D1 19:00 - 
 RijnmCup Binnenmaas F1 - Lyra F1 19:00 - 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 

 
Uitslagen 26 september 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Bolnes - Piershil 

 

0 - 4 

BVCB - Strijen 

 

2 - 0 

DCV - Feyenoord AV 0 - 4 

Groote Lindt - Papendrecht 

 

2 - 3 

Kethel Spaland - Binnenmaas 0 - 3 

Lombardijen - CWO 

  

3 - 3 

Soccer Boys - Spirit 

  

2 - 1 

        
Uitslagen 3 oktober 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - DCV     3 - 1 

Bolnes - Kethel Spaland 3 - 5 

Feyenoord AV - Groote Lindt 

 

5 - 0 

Papendrecht - BVCB 

 

0 - 1 

Piershil - Soccer Boys 

 

4 - 1 

Spirit - CWO 

  

4 - 3 

Strijen - Lombardijen 

 

3 - 1 

       
 

Programma  10 oktober 2015 
  

 
Wedstrijd 

  
 

BVCB - Binnenmaas 

  
 

CWO - Strijen 

   
 

DCV - Papendrecht 

   
 

Groote Lindt - Piershil 

   
 

Kethel Spaland - Feyenoord AV 

  
 

Lombardijen - Spirit 

    
 

Soccer Boys - Bolnes 

   
 

       
 

Programma  17 oktober 2015 
  

 
Wedstrijd 

  
 

Binnenmaas - Strijen   

  
 

Bolnes - Groote Lindt 

   
 

Feyenoord AV - Lombardijen 

   
 

Papendrecht - CWO 

    
 

Piershil - BVCB 

   
 

Soccer Boys - DCV 

    
 

Spirit - Kethel Spaland 

  
 

        
Stand per 19 september 2015 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 5 5 0 0 15 18 6 

BVCB 5 5 0 0 15 12 1 

Papendrecht  5 4 0 1 12 18 6 

Binnenmaas 5 4 0 1 12 12 7 

Spirit 5 2 1 2 7 11 9 

CWO 5 2 1 2 7 12 11 

Strijen 4 2 0 2 6 4 5 

Piershil 5 2 0 3 6 12 11 

Soccer Boys 5 2 0 3 6 9 16 

DCV 4 1 1 2 4 5 8 

Kethel Spaland 4 1 0 3 3 6 11 

Groote Lindt 5 1 0 4 3 6 15 

Lombardijen 4 0 1 3 1 5 13 

Bolnes 5 0 0 5 0 8 19 

 

http://www.fcbinnenmaas.nl/
http://www.svbolnes.nl/
http://www.bvcb.nl/
http://www.svcwo.nl/
http://www.dcvkrimpen.nl/
http://sportclubfeyenoord.com/
http://www.grootelindt.nl/
http://www.kethelspaland.nl/
http://www.svlombardijen.nl/
http://www.vvpapendrecht.nl/
http://www.svpiershil.nl/
http://www.soccerboys.nl/
http://www.vvspirit.nl/
http://www.vvstrijen.nl/
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Uitslagen (competitiewedstrijden) 

 

 
De wedstrijden van 21 t/m 27 september 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Strijen A2 - Binnenmaas A2 0 - 4 
 

CKC D3 - Binnenmaas D5 6 - 2 
Kethel Spaland 1 - Binnenmaas 1 0 - 3 

 

Heinenoord D2G - Binnenmaas D6 3 - 3 
Binnenmaas 2 - Strijen 2 6 - 2 

 

Spartaan'20 E2 - Binnenmaas E1 13 - 0 
Smitshoek 5 - Binnenmaas 4 1 - 5 

 

Oud-Beijerland E1 - Binnenmaas E2 7 - 2 
Barendrecht 16 - Binnenmaas 5 1 - 2 

 

Jonge Spartaan E2 - Binnenmaas E3 3 - 3 
Binnenmaas 6 - Oude Maas 5 2 - 3 

 

Binnenmaas E4 - NSVV E4 3 - 9 
Smitshoek 10 - Binnenmaas 7 1 - 6 

 

NSVV E5 - Binnenmaas E5 4 - 7 
NBSVV 3 - Binnenmaas 8 2 - 2 

 

Binnenmaas E6 - SHO E9 3 - 2 
Binnenmaas VE1 - Hermandad VE1 7 - 7 

 

Feyenoord F2 - Binnenmaas F1 8 - 0 
Barendrecht A3 - Binnenmaas A1 1 - 2 

 

Binnenmaas F2 - Barendrecht F5 0 - 3 
NSVV B1 - Binnenmaas B1 5 - 1 

 

Binnenmaas F3 - SHO F4 0 - 7 
Binnenmaas B2 - NSVV B3 1 - 3 

 

Binnenmaas F4 - SHO F6 6 - 3 
Binnenmaas C1 - Smitshoek C3 4 - 1 

 

Binnenmaas F5 - Strijen F3 4 - 1 
Binnenmaas C2 - OFB C1 2 - 5 

 

Jonge Spartaan MB1 - Binnenmaas MB1 0 - 1 
Binnenmaas C3 - RVVH C4 0 - 8 

 

Binnenmaas MD1 - SVS MD2 7 - 0 
Binnenmaas D1 - Kocatepe D1G 11 - 0 

 

Binnenmaas MD2 - Gravendeel MD1 0 - 8 
Binnenmaas D2 - Spijkenisse D6 5 - 2 

 

Jonge Spartaan ME1 - Binnenmaas ME1 4 - 0 
Strijen D2G - Binnenmaas D3 1 - 7 

 

SC Feyenoord VE1 - Binnenmaas VE1 5 - 1 
Binnenmaas D4 - Strijen D3G 1 - 5 

     
         De wedstrijden van 28 september t/m 4 oktober 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas D1 - Smitshoek D2 1 - 2 
 

Binnenmaas D3 - LMO D3 5 - 7 
Binnenmaas MD2 - GOZ MD1 2 - 7 

 

SSS D1 - Binnenmaas D4 1 - 3 
Binnenmaas 1 - DCV 1 3 - 1 

 

Binnenmaas D5 - Charlois, sv D6 12 - 2 
Spartaan'20 2 - Binnenmaas 2 0 - 10 

 

Binnenmaas D6 - Rhoon D7 10 - 0 
LMO 2 - Binnenmaas 3 4 - 2 

 

Binnenmaas E1 - Oude Maas E1 4 - 1 
Binnenmaas 4 - BZC/Zuiderpark 2 7 - 2 

 

Binnenmaas E2 - SHO E2 3 - 4 
Binnenmaas 5 - LMO 4 3 - 6 

 

Binnenmaas E3 - Heinenoord E1 3 - 3 
Barendrecht 13 - Binnenmaas 6 3 - 2 

 

RVVH E5 - Binnenmaas E4 3 - 5 
Binnenmaas 7 - TransvaliaZW 3 8 - 2 

 

Coal E2 - Binnenmaas E5 1 - 2 
Binnenmaas 8 - SNS 2 7 - 3 

 

NSVV E6 - Binnenmaas E6 0 - 6 
Capelle VE1 - Binnenmaas VE1 1 - 3 

 

DRL F1 - Binnenmaas F1 1 - 4 
DRL A1 - Binnenmaas A1 4 - 1 

 

Gravendeel F1 - Binnenmaas F2 8 - 0 
Binnenmaas B1 - GOZ B1 2 - 6 

 

Binnenmaas F3 - Rhoon F5 2 - 5 
Simonshaven B1 - Binnenmaas B2 7 - 10 

 

Binnenmaas F4 - Zinkw. Boys F1 0 - 6 
Egelant.Boys C1 - Binnenmaas C1 0 - 1 

 

Binnenmaas MB1 - ZBVH MB1 2 - 3 
SSS C2 - Binnenmaas C2 3 - 3 

 

Binnenmaas MC1 - DBGC MC1 1 - 3 
VVOR C5 - Binnenmaas C3 7 - 2 

 

ZBVH MD1 - Binnenmaas MD2 11 - 3 
DRL D1 - Binnenmaas D1 6 - 2 

 

Binnenmaas ME1 - NSVV ME2 0 - 7 
Besiktas D1 - Binnenmaas D2 7 - 5 

 

Binnenmaas VE1 - LMO VE1 6 - 3 
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Info over afgelastingen bij slechte weersomstandigheden 

Wat moet ik wel en niet doen? 

 Alle informatie over afgelastingen en eventueel schaduwprogramma wordt bekend gemaakt via de website 

van onze vereniging: http://www.fcbinnenmaas.nl/programma-deze-week/ 

 

 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! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Topscoorders FC Binnenmaas seizoen 2015-2016 

 

 

 

 

04-10-2015 

 

1. Danny Maijers +1 3 doelpunten 

2. John Maijers  +1 2 doelpunt 

3. Aaron Perez   2 doelpunten 

4. Rianto Vrutaal  +1 2 doelpunten 

5. Sander de Heus  1 doelpunt 

6. Desi Sanderse   1 doelpunt 

7. Remco van der Stel  1 doelpunt 

  

http://www.fcbinnenmaas.nl/programma-deze-week/
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Diverse acties FC Binnenmaas.   

Momenteel lopen er verschillende actie om geld binnen te hallen voor onze vereniging FC Binnenmaas. De sponsors die 

momenteel nog actie voeren zijn Jumbo en Volvo van der Wulp.  

Hieronder een uitleg wat de doel van de diverse acties zijn: Jumbo:  

€ 10.000,- sponsorgeld voor HW sportclubs  

FC Binnenmaas doet ook mee met de sponsoractie van Jumbo Oud-Beijerland en Jumbo van der Hoek in ‘s-Gravendeel. 

Iedereen ontvangt van 9 september tot 27 oktober 2015 bij iedere 10 euro aan boodschappen een sponsorvoucher bij Jumbo 

Oud-Beijerland en Jumbo van der Hoek in ’s-Gravendeel. Scan de voucher bij de actiekast in de winkel en kies uw club  of 

vereniging. Na het toekennen van het sponsorvoucher ziet u direct de tussenstand. Volvo actie “Iedereen scoort”  

Afgelopen seizoen liep de “Volvo actie iedereen scoort”. Hierbij kon de vereniging geld verdienen als leden een nieuwe of 

gebruikte Volvo van Volvo van der Wulp in Oud- Beierland kocht. Voor de aanschaf van ene Nieuwe Volvo kreeg de vereniging 

€ 500,= en gebruikte Volvo € 250,=. Daarbij kon het eerste elftal geld bij elkaar sparen bij ieder gewonnen wedstrijd. 

Uiteindelijk heeft deze actie bijna € 1800 opgebracht!  

Door het succes krijgt deze actie dit seizoen een vervolg. De bedragen die te verdienen zijn zijn wel iets aangepast. Zo krijgen 

we als een lid een nieuwe Volvo koopt € 250,= en voor een gebruikte € 125,= voor de vereniging. Dus nog altijd de moeite 

waard. Let op u dient zelf wel te melden dat u lid bent van FC Binnenmaas! Ook het eerste elftal kan per gewonnen wedstrijd 

weer geld verdienen. Momenteel staat FC Binnenmaas 1 op een gedeelde 3e plaats op de ranglijst voor gescoorde punten en 

geld!  

De sponsorcommissie   
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Nieuwe stellage voor nieuwe reclameborden.  

Afgelopen weken is er door de werkgroep druk gewerkt aan een nieuwe stellage om een nieuwe rij reclame borden op te 

kunnen hangen achter het doel van het hoofdveld. Er zijn inmiddels al een aantal borden geplaatst, maar we kunnen nog meer 

borden kwijt! Ons streven is om deze rij voor de winterstop vol te hebben hangen. Wilt u reclame maken voor uw bedrijf of 

naamsbekendheid krijgen of gewoon FC Binnenmaas financieel ondersteunen? Neem dan contact op met de 

sponsorcommissie FC Binnenmaas, sponsorzaken@fcbinnenmaas.nl  

Een enkelzijdig reclamebord kost:  

3 meter bord: eenmalige aanmaakkosten € 250,=, jaarlijkse sponsoring FC Binnenmaas € 125,=  

6 meter bord: eenmalige aanmaakkosten € 450,=, jaarlijkse sponsoring FC Binnenmaas € 250,=  

9 meter bord: eenmalige aanmaakkosten € 650,=, jaarlijkse sponsoring FC Binnenmaas € 375,=.  

Namens de sponsorcommissie  

Piet Dorst    
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Fietsverlichting 

De herfst is begonnen en het is weer vroeg donker  ’s-

avonds. Zorg ervoor dat de verlichting van je fiets in orde 

als je naar de training komt.  

Wij controleren hierop en als het niet in orde is mag je 

niet trainen, maar moet je eerst je verlichting in orde 

(laten) maken. 

Ome Ben.
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Wedstrijdverslagen 

Voorwedstrijd FC Dordrecht - Jong Ajax (02-10-2015) 
 
FC Binnenmaas E1 - SV Meerkerk E1 
 
We werden ontvangen om 17:45 aan de Krommedijk. We waren in gezelschap van een grote supporters groep. Ook 
onze tegenstander had een grote groep supporters bij zich. Na een welkomstpraatje door de heer Lagarde 
vertrokken we naar de catacombe van het Riwal hoogwerkers stadion. Hier konden onze boys omkleden en al een 
beetje de sfeer van het stadion opsnuiven. 
Na een korte instructie van de trainer en de motiverende woorden van de heer Lagarde gaan we onderweg naar het 
veld. Het kunstgras van FC Dordrecht lag er prachtig bij. We starten wat onrustig aan de wedstrijd. De FCB formatie 
is als volgt; 
Chris, Tom, Sieb, Davide, Sydney, Finn, Kartsen. Ondanks dat we wat onrustig zijn zetten we wel druk op onze 
tegenstander. Het duurt dan ook niet lang voor de eerste kans zich voor doet. Maar de vizieren van onze aanvallers 
staan niet op scherp. 
Zo volgen er kansen voor Karsten, Finn en Davide. En ja ook nu weer die oude voetbal wet. Als je ze zelf niet maakt 
krijg je hem tegen. Een verre uit trap van de goede keeper van SV Meerkerk wordt door onze verdedigers verkeerd 
beoordeeld. De snelle spits is er van tussen en schiet beheerst binnen 0-1. We laten de koppies niet hangen en 
gaan op zoek naar de aansluitingstreffer. Milan en Melo zijn inmiddels in de ploeg gekomen. We blijven de aanval 
zoeken. En dit wordt beloond. De aanval loopt via Karsten die vindt Finn, voorzet van Finn komt bij Sieb die met een 
droge in schuiver de 1-1 op het score bord laat aantekenen. De scheids fluit voor de rust. 
De tweede helft dicteert FC Binnenmaas weer de wedstrijd. Heel af en toe komt Meerkerk er door heen. Maar onze 
verdediging staat als een huis. Tom en Davide hebben hun man in de zak en Melo loopt er als een stofzuiger tussen 
door. Op een enkele inzet dient Chris zich te strekken maar we komen niet in gevaar. We versieren een corner. 
Davide slingert de bal goed voor. De bal wordt door een verdediger van Meerkerk achter z'n eigen keeper gewerkt 
2-1. Lekker!! We blijven door drukken en de goal van Meerkerk zoeken. Een schot van Sydney spat op de lat uit 
elkaar.Niet veel later komt Karsten alleen op keeper maar helaas net naast. Een prima voorzet van Tom beland bij 
de tweede paal,Milan staat hier goed opgesteld en tikt de bal beheerst langs de keeper 3-1. Dit is direct de eind 
uitslag. 
Een goed resultaat voor de boys van FC Binnenmaas E1.  
In de rust van FC Dordrecht - Jong Ajax mochten alle spelers, in een goed gevuld stadion,een penalty nemen op de 
keeper van FC Dordrecht.  
Een leuke ervaring voor de ouders en spelers van FC Binnenmaas E1.  
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26 septmber 2015 

Kethel Spaland – FC Binnenmaas  Eindstand: 0-3 Ruststand: 0-1 
 
Als aan mij de vraag zou worden gesteld wat FC Binnenmaas nodig heeft om te handhaven in de 2e klasse dan zou ik het 
volgende antwoorden: Kwaliteit,  inzet, een hecht team, punten, goede wedstrijden winnen en slechte wedstrijden winnen. De 
eerste vijf punten hebben we al laten zien dat we die in huis hebben en gisteren hebben we ook laten zien dat we het laatste 
puntje in huis hebben, slechte wedstrijden winnen. 
We begonnen de wedstrijd om 15:00 i.p.v 14:30 dit doordat een groot deel van de spelers en staf van Binnenmaas in de file 
stonden. 
 
De wedstrijd begon veel belovend, want binnen 54 seconden stond het al 0-1 voor Binnenmaas. 
Johnny Maijers mocht een vrije trap nemen vlak voor het 16 metergebied, deze ging recht op de doelman van Ketel Spaland 
Jeffrey Welbie af, deze wist de bal uit het doel de boksen maar de bal kwam wel voor Danny Maijers zijn voeten. Danny bracht 
de bal opnieuw binnen de 16 waar Rianto Vrutaal klaar stond om de bal binnen te schieten. 
Een snelle voorsprong waar veel supporters blij mee waren, maar ik vraag me af hoeveel trainers nou echt al binnen 54 
seconden voor willen komen, waarschijnlijk zouden ze zeggen ik kom liever in de laatste 54 seconden op voorsprong. 
In de 9e minuut had Binnenmaas opnieuw een grote mogelijkheid, Aaron Perez stuurde Danny Maijers alleen voor Jeffrey 
Welbie, Danny lopte de bal prima over Jeffrey maar ging helaas net naast het doel. 
In de 13e minuut liet Kethel Spaland voor het eerst van zich horen, Tim Oosterwaal schoot met veel effect naar het doel van 
Sem Kerkhof. 
We moesten wachten tot de 28e minuut voor de volgende kans in de wedstrijd , maar deze kans was niet voor Binnenmaas. 
Het was nu de laatste man van Kethel Spaland, Dominic Verschoor, die een vrije trap op de rand van de 16 mocht nemen, 
ditmaal ging de bal op de vuisten van Sem Kerkhof waardoor de bal niet in het doel belande, maar over de achterlijn. 
De mannen van Leo Dekker hadden het moeilijk, veel balverlies en als ze de bal hadden dan werd deze weer snel ingeleverd. 
Hierdoor kon Kethel Spaland de druk opvoeren en was de kans groter dat Kethel Spaland de 1-1 zou maken i.p.v. dat 
Binnenmaas verder weg zou lopen. 
In de 32e miuut had Miletson Silva de Freitas binnen kunnen schieten, maar Aaron Perez liet zien dat naast aanvallen hij ook 
kan verdedigen en blokte de bal op het juiste moment en voorkwam hiermee een tegendoelpunt.  
 
De mannen van Leo Dekker hadden de eerste helft overleeft en hadden de 0-1 verdedigd, nu was het zaak om sterk uit de 
kleedkamer te komen en de 3 punten binnen te halen. 
Maar het was gelijk al 3 minuten na rust Yuri Nootenboom van Kethel Spaland die zijn schot naast het doel van Sem zag gaan. 
10 minuten later kreeg Binnenmaas een strafschop mee, deze werd genomen door Danny Maijers. 
Iedereen wist als deze binnengeschoten zou worden dat dit het keerpunt van de wedstrijd zou zijn en dat Binnenmaas de 
punten mee naar huis zou nemen. Kon Danny deze druk aan.......... Natuurlijk kon hij dat en schoot de bal onhoudbaar in de 
linkerhoek. De stand stond op 0-2 en hiermee kon Binnenmaas opgelucht adem halen. 
In de 71e minuut was er toch weer een grote kans voor Kethel Spaland, Tim Oosterwaal schoot binnen de 16 hard in de korte 
hoek, maar de goed keepende Sem Kerkhof wist zijn doel schoon te houden. 
In de 75e minuut werd de wedstrijd definitief beslist, de aanvoerder van Binnenmaas, Johnny Maijers, kon de bal binnen 
schieten na een goede actie en voorzet van zijn broer Danny Maijers. Nu de 0-3 op het scorebord stond wist ook Kethel 
Spaland dat de wedstrijd was gespeeld en dat Binnenmaas de punten mee naar huis zou nemen. 
In de resterende 15 minuten gebeurde er daarom ook niet echt veel meer en werd de wedstrijd uitgespeeld met nog een paar 
kleine kansje voor beide elftallen. 
 
Op dit moment staat Binnenmaas op een uitstekende 4e plaats, maar na vandaag komen de wedstrijden waar Binnenmaas kan 
laten zien wat ze waard zijn in de 2e klasse. Dan zullen de tegenstanders voornamelijk in de middenmoot staan of in de top 5. 
Volgende week staat de thuis wedstrijd tegen DCV op het programma, deze ploeg staat op een 7e plaats met 5 punten minder 
dan Binnenmaas, maar ook een wedstrijd minder. 
 
 
Opstelling:  Sem Kerkhof, Mike Post, Rianto Vrutaal, Leon vd Stel, Justin de Man, Remco vd Stel, Bas de Kruijff, Aaron Perez, 
Johnny Maijers, Danny Maijers en Sander de Heus. 
 
Wissels: Sjoerd vd Pers, Rolin Nootenboom, Richard vd Wilt en Joey de Jong 
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Vandaag was ook de topper tussen FC Binnenmaas 2 thuis tegen Strijen 2, de nummer 1 tegen de nummer 2. En ook in deze 
wedstrijd liet Binnenmaas 2 zien dat ze de baas zijn in de 3e klasse en wonnen deze wedstrijd uiteindelijk met 6-2. De 
doelpuntenmakers waren 1x Nils Fortuin, 1x Tim Vos en 4x Marvin van der Meijde. Hiermee staat Binnenmaas 2 na 4 
wedstrijden op de eerste plaats met 12 punten. Volgende week spelen ze weer een topper, dan spelen ze uit bij IJVV de 
Zwervers 2 die de 2e plaats van Strijen heeft overgenomen. 
 
Alexander Kranendonk  
 
3 oktober 2015 
 
FC Binnenmaas – DCV  Eindstand 3-1 Ruststand: 3-1 
 
Vandaag kwam DCV op bezoek bij FC Binnenmaas een tegenstander waarvan verwacht werd dat ze het Binnenmaas erg 
moeilijk zouden maken. Een ploeg die bekend is in de 2e klasse en sterk in de counter is. 
 
Binnen 2 minuten had DCV al 2 doelpunten kunnen maken, na 25 seconden via een kopbal van dichtbij maar uitendelijk in de 
handen van Sem Kerkhof en een minuut later Arthur Admiraal die vrij binnen kon schieten, maar gelukkig voor Binnenmaas 
raakte hij de bal niet goed. 
In de 3e minuut liet FC Binnenmaas van zich horen, Rianto Vrutaal gaf een uitstekende voorzet vanaf halverwege de linker 
kant, deze kwam terecht bij Danny Maijers maar helaas zat er niet genoeg kracht achter zijn kopbal zodat de doelman van DCV 
Jesper Stijnman de bal gemakkelijk uit de lucht kon plukken. 
In de 7e minuut was het weer de beurt voor DCV en deze kans kwam vanuit een vrijetrap. 
Timmy van Diejie nam deze vrijetrap aan de linkerkant van de 16, Guido van Oijen die goed inliep bij de 2e paal kopt net naast 
het doel en zo bleef de stand op 0-0. 
In de 14e minuut was het Rianto Vrutaal die dicht bij de 1-0 was,  nadat Aaron Perez een aanval had opgezet aan de 
rechterkant kon Rianto net niet bij de bal komen om deze binnen te tikken. 
4 minuten later gaf Leon van der Stel de bal mee aan de goedspelende Sander de Heus, na een goede actie haalde hij de 
achterlijn en gaf een uitstekende voorzet op de goed ingelopen Danny Maijers die op zijn beurt Jesper Stijnman kan passeren 
en de 1-0 aantekende. 
In de 24e minuut was er opnieuw een mogelijkheid voor een doelpunt voor de mannen van Leo Dekker, Sander de Heus schoot 
vanuit een eigenlijk onmogelijke hoek op het doel van DCV, maar zo knap zijn poging was zo knap was ook de redding van 
Jesper Stijnman. 
DCV had al een aantal keren laten zien dat ze sterk waren met de lange bal en in de 29e minuut was het dan ook raak. Een 
lange bal via de linkerkant werd binnengekopt door Patrick de Reuver en zo was de stand weer gelijk. 
De laatste 8 minuten van de 1e helft kan je alles behalve saai noemen. In de 37e minuut schoot Timmy van Diejie zo goed als 
vanaf de middenlijn omdat hij Sem ver uit zijn doel zag gaan, een prachtig schot maar gelukkig ging deze op de lat en niet in 
het doel van Sem. 
In de 37e minuut kreeg Binnenmaas een hoekschop aan de rechterkant, deze werd genomen door Danny Maijers en kwam 
uiteindelijk terecht bij Rianto Vrutaal en Rianto wist deze binnen te schieten en zo kwam Binnenmaas opnieuw op voorsprong. 
In de 43e minuut was het opnieuw Timmy van Diejie, deze keer paseerde hij 3 spelers van Binnenmaas maar schoot net naast 
het doel. 
In de 44e minuut werd Sander diep gestuurd en gaf een voorzet op de ditmaal goed ingelopen Johnny Maijers en hij schoot 
tegendraads binnen en zo was de stand dus ineens 3-1 voor Binnenmaas. 
 
De 2e helft zou anders zijn dan de eerste helft, dat kon ook haast niet anders.  
Het was voornamelijk DCV die vol in de aanval ging om zo snel mogelijk de aansluiter te maken. 
Binnenmaas ging hierdoor meer naar achteren voetballen en kon zo eigenlijk alleen nog maar verdedigen. Maar Leo Dekker 
liet zien dat als zijn mannen goed stonden dat ze ook verdedigend kunnen spelen als het nodig is. En natuurlijk leek het of DCV 
veel druk zette op de verdediging van FC  Binnenmaas en daarom leek het of DCV vele malen beter was, maar zo zag ik dat 
niet. 
Want hoe DCV ook aanviel FC Binnenmaas stond overal goed, of het nu van links, rechts of via het midden was. Iedereen die 
deze wedstrijd heeft gezien, zag een Binnenmaas dat niet alleen voor de punten knokte, maar ook voor elkaar. Dit kost een 
hoop energie en ze moesten diep gaan, maar uiteindelijk heeft dit wel opnieuw de 3 punten opgeleverd. 
Hiermee heeft Binnenmaas de 4e plaats verstevigd een staat het nu 5 punten los op de nummer 5 Spirit. 
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Volgende week zaterdag staat een echte topper op het programma, dan wordt er uit gespeeld bij de nog ongeslagen BVCB.  
 
Opstelling: Sem Kerkhof, Mike Post, Rianto Vrutaal, Justin de Man, Leon v/d Stel, Remco vd Stel, Johnny Maijers, Aaron Perez, 
Bas de Kruijff, Danny Maijers en Sander de Heus. 
 
Wissels: Charlie de Graaf, Sjoerd vd Pers, Desi Sanderse en Joey de Jong 
 
 
Ook vandaag heeft Binnenmaas 2 gespeeld, zij mochten hun kunsten vertonen uit bij Spartaan’20. 
Dit was een wedstrijd waar de mannen van Martin Remmers oppermachtig waren en wisten dan ook deze wedstrijd met maar 
liefst 10-0 te winnen. Feyeoord AV2  kwam niet verder dan geen gelijk spel tegen Strijen en hierdoor heeft het 2e van 
Binnenmaas de 1e plaats versterkt voor zowel de algemene stand als de stand voor de eerste periode. Ik zag vandaag een 
Binnenmaas 2 waarvan ik denk dat niemand hier zomaar van kan winnen en kampioenskanditaat nummer 1 is. 
 
Doelpuntenmakers: 
2x Marvin vd Meijde (inmiddels 10 uit 5) 
2x Lorenzo van der Meijde 
1x Tim Vos 
1x Kevin Kuijer 
1x Sander Gevaert 
1x Milton keeldar 
1x Ricardo de Rijcke 
1x Kevin Weij 
 
 
Alexander Kranendonk 
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26 september 2015 

Smitshoek 10 -  FC Binnenmaas 7                                  respect voor de leider 

 Voor het 2e seizoen achter elkaar hebben we een selectie van een mannetje of 20, waarvan iedereen ook altijd wil voetballen. 

Voor elk voetbalvrij weekend dat op de kalender staat wordt aan onze Jaap gevraagd of hij niet 'effe wat ken reguluh', want 

we willen VOETBALLEN! Meestal lukt dat dan ook en kunnen we 'de wei' weer in. Het grote verschil tussen vorig seizoen en dit 

seizoen: vorig seizoen hadden een achttal van onze boys een huis gekocht, gehuurd of gingen ze een grote verbouwing 

uitvoeren. Iedereen is inmiddels gesetteld en we hebben vrijwel elke week 16 man. Voor gisteren stonden er zelfs 17 man 

aangemeld (waarvan Roger alleen de 2e helft kon). Dan loop je als leider helemaal vast met het maken van een opstelling. JC 

offerde zichzelf op en met 15 1/2 FTE werd het iets makkelijker voor Jaap. Na lang puzzelen had hij 5 sheets met de 

verschillende opstellingen tijdens de wedstrijd (0-30, 31-45, 46-60, 61-75 en 76-90e minuut). Ditmaal hadden we geen 

langslapers, laatkomers, zieken of andere verrassingen en kon Jaap's strijdplan worden uitgevoerd tegen Smitshoek 10 dat de 

2 door hen gespeelde bekerwedstrijden verloor. Met de inzet van vorige week zou dit 'appeltje eitje' moeten worden. Maar de 

drive die we toen hadden (vanwege die vroege en ongebruikelijke rode kaart) was simpelweg niet te evenaren. We hadden 

vandaag een 'licht excentrieke' scheidsrechter en een grensrechtertje van een jaar of 11 die onvoorstelbaar maar waar aan zijn 

lot werd overgelaten door 2 meerderjarige wisselspelers (telkens 2 andere) en bij vrijwel elke bal naar voren zijn vlag in de 

lucht stak. De scheidsrechter ging daardoor op zijn eigen waarneming af, maar die waarneming vindt gewoonlijk pas plaats 

wanneer de bal al ontvangen is door de aanvallers. Daardoor was het weer iets te veel praatje pot en werden wij de grootste 

tegenstander van onszelf. Vanaf seconde 1 waren we de bovenliggende partij. De 0-1 viel al na 5 minuten, Dave draaide heel 

goed weg en scoorde beheerst na een strak ingespeelde pass van achteruit van Kevin. We gaven nauwelijks iets weg (3 kansen 

in de hele wedstrijd), creëerden zelf behoorlijk wat goede mogelijkheden en deden daar weinig mee. De 0-2 halverwege de 1e 

helft werd onterecht afgekeurd vanwege een gevalletje vlaggetjesdag. Hun enige schot op doel van de 1e helft (1 tegen 1 

situatie) werd door Louis met een goede reflex nog net aangeraakt, waardoor de bal niet in, maar op de kruising belandde. We 

gingen derhalve na een 1e helft waarin we keihard werkten en te slordig aan de bal waren met 0-1 rusten. In het 1e 10 

minuten na de rust verzuimden we de score verder uit te bouwen, maar tegen het uur viel toch de verlossende 0-2. Na exact 1 

uur spelen werden er nog 4 wissels doorgevoerd en stonden eindelijk onze 2 gevaarlijkste spitsen samen voorin, ondersteund 

door 2 snelle diepgaande buitenste middenvelders. Binnen een minuut ging Dave al alleen op de keeper af en verzuimde hij de 

wedstrijd definitief te beslissen. Onverwachts viel uit de tegenaanval de 1-2, en 30 seconde later bijna de 2-2. Vlak daarna 

scoorde Roger de verlossende 1-3 na goed doorgaan, waarbij hij volgens de Smitshoek spelers iemand had geraakt. Het was de 

definitieve genadeklap voor Smitshoek en het startsein voor 3 van hun spelers om de aandacht te verleggen van de bal naar de 

ledematen van onze spelers, waarbij met name Roger het moest ontgelden. Wij raken daar niet meer door van slag en gaan 

daar juist beter door voetballen. Roger gaf Dave een niet te missen kans op de 1-4 en niet veel later op de 1-5. Dave pakte 

deze cadeautjes dankbaar uit. Een kwartier voor tijd wilde Dave de goal aan Roger schenken, maar zat de keeper er tussen, hij 

veranderde de bal zodanig van richting dat het de 1-6 opleverde. We hadden nog 15 minuten om de 10 vol te maken, zo ver 

kwam het niet. Na een dubbele aanslag op de ledematen door hun linkshalf en -back nam de scheidsrechter de beste 

beslissing van de wedstrijd, door voor het einde te fluiten. Zo leverde de 1e wedstrijd een dikke en verdiende overwinning op, 

werkten we keihard, speelden we niet sprankelend, wel erg degelijk. Er waren maar 2 kleine aandachtspunten: 1) we moeten 

zulke wedstrijden eerder beslissen en 2) we moeten minder praten en daarmee onszelf uit de wedstrijd halen.   

Marco Paparazzi. 
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3 oktober 2015  

FC Binnenmaas 7 –Transvalia ZW3                                            wat een mooie dag 

 Het was wederom een zonovergoten zaterdagmiddag en veld 4 lag er prachtig bij. Onze gamers Yonne en Jurriaan waren 

beide jarig geweest en dus weer een jaartje dichter bij hun 'game pensioen' gekomen. ' Het biertje na afloop' was dus 

gegarandeerd. Of het zoet of bitter zou smaken, dat was uiteraard afhankelijk van de wedstrijd (en het resultaat). Onze 

topscorer had 'andere verplichtingen', onze veldmaarschalk was er evenmin, het was  dus de vraag of we een passend vervolg 

konden geven aan onze flitsende competitiestart (1-6 overwinning). Qua gemiddelde leeftijd waren de ploegen aan elkaar 

gewaagd, overigens gold dat ook voor het veldspel. We moesten even een paar minuten zoeken hoe we hun 4-4-2 het beste 

konden bestrijden. Toen Rik na 5 minuten het middenveld ging versterken om hun nummer 10 op te vangen kwamen we 

stukken beter in ons spel. Na 10 minuten ging Rik mee in de aanval, hij kwam als winnaar uit de bus na een scrimmage met 3 

tegenspelers en kon de bal terugleggen op (de inmiddels nog lang niet jarige) Yonne, die met binnenkantje rechts onze 1e kans 

benutte en de 1-0 aantekende. Raymond verprutste een grote kans op de 2-0, maar even later stond hij op de goede plek om 

een prima voorzet van Kevin (die steeds beter luistert en daardoor ook steeds beter gaat voetballen) binnen te tikken. 

Halverwege de 1e helft had Transvalia ineens 3 nieuwe spelers langs de lijn, die niet veel later ook alle 3 invielen (hierover 

later meer). Louis behoedde ons een aantal malen voor de aansluitingstreffer en de aanvallers van Transvalia misten zelf 

enkele behoorlijke kansen. Vlak voor rust leken we op weg naar de 3-0, toen Raymond aangespeeld werd. Hij hoefde de bal 

alleen maar klaar te leggen voor de inkomende Roger, maar Raymond bleef niet kalm en raakte de bal totaal verkeerd. Omdat 

wij massaal in voorwaartse beweging waren was er geen verdedigen aan de counter die er op volgde en zo werd het toch 2-1. 

In de rust werden de pasjes gecontroleerd van de 3 nieuwe spelers van Transvalia. Die bleek erg lastig, want die waren er niet, 

dus was het einde wedstrijd voor hen. Zonder pasje ben je niet speelgerechtigd en niet verzekerd wanneer je iets overkomt of 

 aanricht bij een tegenstander. Onze tegenstander was 'not happy' met de situatie, op zich verklaarbaar, maar absoluut niet 

terecht! In de 2e helft bleven we doen wat we in de 1e helft deden, gewoon hard knokken voor elkaar en als team spelen. De 

1e 10 minuten na de rust gingen weer redelijk gelijk op en de wedstrijd kon nog alle kanten op. Raymond maakte zijn fout van 

de 1e helft meer dan goed, door in 2 minuten tijd de wedstrijd te beslissen. de 3-1 was een eenvoudige binnentikker na een 

puike voorzet van Leon, de 4-1 na een Zlalom (Zlatan slalom) langs 4 verdedigers en de keeper. Het verzet was gebroken en de 

vraag was hoe hoog de score uit zou gaan vallen. Reimar scoorde met een fraaie lob de 5-1 (en zou nu eigenlijk moeten 

stoppen met voetballen). Een gevalletje onachtzaamheid achterin leverde de 5-2 op, spannend werd het echter niet meer, 

mooier wel. Ardy gaf met buitenkantje rechts de bal mee aan de diepgaande Roger, die de keeper omspeelde en de 6-2 

aantekende. Niet veel later was het 7-2. Na een prachtige voorzet van wederom Leon kopte de verder ongelukkig spelende 

Jeppie heel fraai de bal a la Bep Bakhuys (voor de jongeren onder ons, lees: 

http://www.zeerobben.nl/home/bericht/2012/9/bep-bakhuys-versus-dylan-drent/) in het doel. Roger zorgde met zijn 2e van 

de middag voor de meest verfoeilijke eindstand die er bestaat (8-2, hetgeen diepe oude wonden openreet bij enkele oer 

Feyenoorders, ondergetekende incluis). Onze tegenstander vond het welletjes en wilde niet meer aftrappen. Zo eindigde voor 

de 2e week achter elkaar onze wedstrijd eerder dan gepland. Na 2 wedstrijden hebben we 6 punten, 14 doelpunten voor en 3 

tegen. Het was vandaag wederom niet sprankelend. We hebben deze overwinning op inzet/vechtlust/karakter behaald en 

waren bijzonder effectief in de afwerking. Volgende week uit naar Spijkenisse, alwaar we 7 jaar geleden voor het laatst 

wonnen. We moeten weer dezelfde inzet tonen en waken voor zelfoverschatting, dan kunnen we die negatieve spiraal daar 

doorbreken. Oh ja… en t biertje… dat smaakte uiteraard heerlijk zoet ;)           

Marco Paparazzi. 

 

http://www.zeerobben.nl/home/bericht/2012/9/bep-bakhuys-versus-dylan-drent/
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