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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2015/2016 

Nummer 6, 9 november 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 15 november 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 11 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 oefen Binnenmaas B2 - Wieldrecht B3 19:30 nnb 

 Datum: zaterdag 14 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 56127 Binnenmaas 1 - SC Feyenoord 14:30 W. Roozeboom 
 70449 Zwervers, IJVV de 2 - Binnenmaas 2 11:30 10:00 D.B. Lit 
 70899 Binnenmaas 3 - NSVV 3 14:30 Cor van Eldik 
 70912 Binnenmaas 4 - NSVV 4 14:30 R. Dharampal 
 103186 Charlois, sv 2 - Binnenmaas 5 11:00 10:00 
 70372 Poortugaal 4 - Binnenmaas 6 15:45 14:45 
 66205 Binnenmaas 7 - Brielle 10 14:30 Marco in 't Veld 
 70441 Heinenoord 5 - Binnenmaas 8 14:30 13:45 
 70403 Zwervers, IJVV de VE1 - Binnenmaas VE1 12:15 11:15 
 152809 WFB A1 - Binnenmaas A1 14:30 12:30 
 168392 Smitshoek A5 - Binnenmaas A2 15:00 14:00 
 134708 Binnenmaas B1 - Oude Maas B1 10:45 Edwin van Meeningen 
 111309 Binnenmaas B2 - DRL B3 12:30 Ton van Schijndel 
 126460 NSVV C1 - Binnenmaas C1 11:30 10:00 
 158878 OHVV C1 - Binnenmaas C2 12:00 10:45 
 115142 v.v. Hekelingen C4 - Binnenmaas C3 15:15 14:15 
 168294 Binnenmaas D1 - ZBVH D1 10:45 Raymond Reijerkerk 
 122024 LMO D2 - Binnenmaas D2 08:30 07:30 
 166959 Binnenmaas D3 - Smitshoek D5 10:45 Jesper de Ruiter 
 154067 Barendrecht D10 - Binnenmaas D4 10:30 09:30 
 135985 OFB D1 - Binnenmaas D5 10:15 09:15 
 162547 Binnenmaas D6 - Simonshaven D2G 08:45 Milan de Ruiter 
 123672 Oud-Beijerland E1 - Binnenmaas E1 09:45 09:00 
 162331 RVVH E3 - Binnenmaas E2 10:00 09:00 
 151143 Binnenmaas E3 - 's-Gravendeel E1 10:45 Mike Jongkoen 
 141695 Barendrecht E11 - Binnenmaas E4 10:00 09:00 
 134484 Den Bommel/FIOS E1 - Binnenmaas E5 10:00 09:00 
 160078 Binnenmaas E6 - SHO E9 08:45 Junior van Esch 
 153825 Binnenmaas F1 - Zuidland F1 10:45 Youri Hoppema 
 157699 Binnenmaas F2 - Overmaas F1 08:45 Joey Kruithof 
 139628 Spartaan'20 F8 - Binnenmaas F3 11:30 10:30 
 131981 Binnenmaas F4 - Simonshaven F1G 08:45 Tim van Meijeren 
 170864 Binnenmaas F5 - Flakkee F3 10:45 Kevin Hardam 
 136019 Besiktas F2 - Binnenmaas F7 10:00 09:00 
 120714 Spartaan'20 MB1 - Binnenmaas MB1 11:00 10:00 
 113425 IFC MC1 - Binnenmaas MC1 10:45 09:30 
 147131 Binnenmaas MD1 - Moordrecht MD1 10:45 Arjon Verzijl 
 138020 Binnenmaas MD2 - Meeuwenplaat MD1 08:45 Delano Wolff 
 126809 Binnenmaas ME1 - VOC ME2 08:45 Rune Toet 
 140269 Zinkw. Boys F3 - Binnenmaas F6M 09:00 08:15 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 15 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 85773 DRL VE1 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 18 november 2015 van alle FC Binnenmaas teams. 

 Datum: woensdag 18 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 152789 Binnenmaas A1 - SHO A2 19:30 Derk v.d. Laan 

 Datum: zaterdag 21 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 oefen Binnenmaas 1 - Zuidland 1 14:30 - 
 70423 Zwervers, IJVV de 3 - Binnenmaas 3 12:15 10:45 
 59245 Binnenmaas 4 - Barendrecht 8 14:30 R. Dharampal 
 70376 Rhoon 5 - Binnenmaas 6 14:30 13:30 
 70436 Oud-Beijerland 3 - Binnenmaas 8 14:30 13:45 
 70409 Bolnes VE1 - Binnenmaas VE1 14:30 13:30 
 152836 v.v. Hekelingen A1 - Binnenmaas A1 10:45 09:15 
 168401 Lekkerkerk A3 - Binnenmaas A2 15:00 14:00 
 134711 Binnenmaas B1 - Charlois, sv B1 12:30 Edwin van Meeningen 
 111312 Binnenmaas B2 - GOZ B2 12:30 Jan de Jong 
 126487 Spijkenisse C3 - Binnenmaas C1 12:15 10:45 
 158896 NBSVV C1 - Binnenmaas C2 10:15 09:00 
 115098 WFB C3G - Binnenmaas C3 09:30 08:00 
 168293 Binnenmaas D1 - WFB D1 10:45 Raymond Reijerkerk 
 122077 Bolnes D1 - Binnenmaas D2 10:00 09:00 
 166961 Binnenmaas D3 - GOZ D1 10:45 Jesper de Ruiter 
 154036 Rhoon D5 - Binnenmaas D4 13:30 12:30 
 135932 Strijen D3G - Binnenmaas D5 10:00 09:15 
 162539 Binnenmaas D6 - Rockanje D2 09:00 Delano Wolff 
 123690 Coal E1 - Binnenmaas E1 11:00 10:00 
 162340 Spijkenisse E6 - Binnenmaas E2 09:45 08:45 
 151144 Binnenmaas E3 - Charlois, sv E3 10:45 Lars Remmers 
 141686 Alexandria'66 E7 - Binnenmaas E4 08:30 07:30 
 134512 NBSVV E2 - Binnenmaas E5 09:00 08:00 
 160079 Binnenmaas E6 - Den Bommel/FIOS E3 09:00 Joey de Graaf 
 153819 Binnenmaas F1 - Barendrecht F3 10:45 Mike Jongkoen 
 157703 Binnenmaas F2 - Charlois, sv F4 09:00 Junior van Esch 
 139637 Smitshoek F9 - Binnenmaas F3 08:30 07:30 
 131983 Binnenmaas F4 - GOZ F2 09:00 Yanik Gomersbach 
 113138 Binnenmaas F5 - 's-Gravendeel F3 08:45 Tim vam Meijeren 
 136065 Poortugaal F6 - Binnenmaas F7 12:15 11:15 
 120771 Binnenmaas MB1 - Blijdorp MB1 12:30 Gerard van Rhoon 
 113452 Jonge Spartaan MC1 - Binnenmaas MC1 10:15 08:45 
 147128 Binnenmaas MD1 - Nieuwerkerk MD1 10:45 Leon Heijmans 
 138014 Binnenmaas MD2 - GOZ MD1 09:00 Bob Gomersbach 
 126813 Binnenmaas ME1 - DVV09 ME1 09:00 Anne van Hoorn 
 140323 Spijkenisse F11 - Binnenmaas F6M 08:30 07:30 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 22 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 81654 Swift Boys VE1 - Binnenmaas VE1 12:00 11:00 

 Datum: dinsdag 24 november 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter             
 RR-Cup Binnenmaas A1 - Rhoon A1 18:30 - 
 RR-Cup GHVV'13 B1 - Binnenmaas B1 19:00 - 
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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! 

 

 

 

 

 

 

Spelregelbewijs voor spelers/speelsters geboren in 1999  

Afgelopen periode hebben de jeugdspelers geboren in 1999 een persoonlijke brief met hun activatiecode en 

uitleg over het spelregelbewijs ontvangen. Ook 2 nieuwe leden geboren in 1998 hebben deze informatie 

ontvangen. Hiermee kunnen ze nu zelf aan de slag. 

 

Werkwijze en deadline 

Zodra de spelers hun brief hebben ontvangen, kunnen zij beginnen met het halen van het spelregelbewijs. 

Dit gebeurt nog op dezelfde wijze als vorig seizoen. Een speler gaat met zijn/haar activatiecode naar de 

website en activeert zijn account. Via een e-mail wordt om een bevestiging gevraagd. Hierna kan een speler 

inloggen met zijn relatiecode en het wachtwoord dat hij bij het activeren heeft gekozen. Een speler doorloopt 

de vijf oefenlevels en maakt daarna het examen. Alle spelers geboren in 1999 hebben het gehele seizoen 

2015/2016 de tijd om het spelregelbewijs te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van de vereniging 

FC Binnenmaas gaat de spelers helpen bij het halen van het spelregelbewijs. Op welke manier zal nog via de 

TC-coördinator aan de spelers worden medegedeeld. De KNVB stelt voor verenigingen handige hulpmiddelen 

beschikbaar, om hun jeugdspelers te stimuleren en motiveren om de spelregels te beheersen. Via deze link 

kun je deze handige documenten vinden.  

Heb je geen activatiecode ontvangen stuur dan een mailtje naar: wedstrijdzaken@fcbinnenmaas.nl t.a.v. Jan 

Stam. 

http://www.fcbinnenmaas.nl/programma-deze-week/
https://www.voetbalmasterz.nl/#clubs-trainers/clubs/
mailto:wedstrijdzaken@fcbinnenmaas.nl
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 
 

Uitslagen 31 oktober 2015 

Wedstrijd Uitslag 

BVCB - Feyenoord AV 4 - 1 

CWO - Binnenmaas 2 - 4 

DCV - Bolnes 

 

2 - 3 

Groote Lindt - Soccer Boys 

 

1 - 1 

Kethel Spaland - Piershil 

 

2 - 4 

Lombardijen - Papendrecht 

 

0 - 3 

Strijen - Spirit 

  

4 - 3 

        Uitslagen 7 november 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - Spirit     1 - 1 

Bolnes - Strijen 

 

1 - 2 

DCV - Groote Lindt 

 

5 - 0 

Feyenoord AV - CWO 

  

3 - 1 

Papendrecht - Kethel Spaland 1 - 2 

Piershil - Lombardijen 

 

1 - 1 

Soccer Boys - BVCB 

 

0 - 4 

        
Programma  14 november 2015 

   Wedstrijd 

   Binnenmaas - Feyenoord AV 

   BVCB - DCV 

     CWO - Piershil 

    Kethel Spaland - Soccer Boys 

    Lombardijen - Groote Lindt 

    Spirit - Bolnes 

    Strijen - Papendrecht 

    

        Programma  28 november 2015 
   Wedstrijd 

   Bolnes - Lombardijen 

    DCV - Kethel Spaland 

   Feyenoord AV - Strijen 

    Groote Lindt - BVCB 

    Papendrecht - Spirit 

     Piershil - Binnenmaas 

   Soccer Boys - CWO 

     
   

     Stand per 14 november 2015 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 9 9 0 0 27 33 10 

BVCB 9 8 0 1 24 26 5 

Papendrecht  9 7 0 2 21 32 12 

Binnenmaas 9 6 1 2 19 19 15 

Strijen 9 4 2 3 14 13 12 

Spirit 9 3 3 3 12 18 14 

Piershil 9 3 2 4 11 18 21 

Kethel Spaland 9 3 1 5 10 16 22 

Soccer Boys 9 3 1 5 10 13 24 

DCV 9 2 3 4 9 15 16 

CWO 9 2 1 6 7 18 26 

Groote Lindt 9 2 1 6 7 12 26 

Bolnes 9 2 0 7 6 21 31 

Lombardijen 9 0 3 6 3 9 29 

 

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 2 t/m 8 november 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

CWO 1 - Binnenmaas 1 2 - 3 
 

Binnenmaas D6 - Hellevoetsluis D3 9 - 2 
Binnenmaas 2 - Barendrecht 4 11 - 0 

 

DBGC E1 - Binnenmaas E1 2 - 6 
Binnenmaas 3 - Smitshoek 4 1 - 1 

 

Maasstad Tediro E1 - Binnenmaas E2 9 - 1 
RVVH 5 - Binnenmaas 4 3 - 4 

 

Rhoon E5 - Binnenmaas E3 BNO 
SSS 3 - Binnenmaas 5 1 - 1 

 

Binnenmaas E4 - RVVH E5 1 - 2 
Binnenmaas 6 - WCR 4 7 - 6 

 

Oud-Beijerland E3 - Binnenmaas E5 1 - 1 
Binnenmaas 7 - Vlotbrug 6 2 - 5 

 

Binnenmaas E6 - Heinenoord E2 11 - 0 
Goudsw. Boys 2 - Binnenmaas 8 1 - 7 

 

Binnenmaas F1 - Spartaan'20 F3 9 - 1 
SDV VE2 - Binnenmaas VE1 BNO 

 

Binnenmaas F2 - Spartaan'20 F5 1 - 0 
Brielle A2 - Binnenmaas A1 4 - 2 

 

Rhoon F9 - Binnenmaas F3 6 - 3 
Binnenmaas B1 - Overmaas B1 3 - 1 

 

Binnenmaas F4 - v.v. Hekelingen F8 7 - 5 
Binnenmaas B2 - Slikkerveer B3 4 - 1 

 

Binnenmaas F5 - GOZ F4 1 - 1 
v.v. Hekelingen C1 - Binnenmaas C1 1 - 2 

 

Smitshoek F12 - Binnenmaas F7 0 - 10 
Brielle C5G - Binnenmaas C2 4 - 6 

 

Hekelingen MB1 - Binnenmaas MB1 1 - 1 
ZBVH C1 - Binnenmaas C3 2 - 2 

 

CKC MC1 - Binnenmaas MC1 2 - 3 
Binnenmaas D1 - Spijkenisse D3 2 - 0 

 

Binnenmaas MD1 - Zuidland MD1 1 - 3 
Binnenmaas D2 - 's-Gravendeel D1 2 - 2 

 

Binnenmaas MD2 - 's-Gravendeel MD1 1 - 8 
Binnenmaas D3 - Oud-Beijerland D1 1 - 5 

 

VDL ME2 - Binnenmaas ME1 4 - 1 
Oude Maas D3 - Binnenmaas D4 4 - 2 

 

DBGC F2 - Binnenmaas F6M 2 - 5 
Heinenoord D2G - Binnenmaas D5 0 - 4 

 

Charlois, sv VE1 - Binnenmaas VE1 3 - 1 
 
         

         De wedstrijden van 26 oktober t/m 1 november 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Gravendeel A1 - Binnenmaas A2 3 - 2 
 

Rozenburg D3 - Binnenmaas D6 3 - 5 
Binnenmaas 1 - Spirit 1 1 - 1 

 

Binnenmaas E1 - RVVH E2 4 - 4 
Brielle 4 - Binnenmaas 2 0 - 3 

 

Binnenmaas E2 - LMO E1 3 - 3 
Barendrecht 6 - Binnenmaas 3 1 - 0 

 

Binnenmaas E3 - Barendrecht E7 5 - 3 
Binnenmaas 4 - Zinkw. Boys 2 4 - 2 

 

DHZ E2 - Binnenmaas E4 9 - 0 
Binnenmaas 5 - WCR 5 3 - 2 

 

Binnenmaas E5 - SHO E7 1 - 3 
Botlek 6 - Binnenmaas 6 1 - 8 

 

OFB E2 - Binnenmaas E6 4 - 2 
Simonshaven 4 - Binnenmaas 7 1 - 9 

 

Smitshoek F2 - Binnenmaas F1 1 - 8 
Binnenmaas VE1 - NSVV VE2 1 - 5 

 

Zwervers, IJVV de F2 - Binnenmaas F2 2 - 8 
Binnenmaas A2 - Strijen A2 5 - 1 

 

Binnenmaas F3 - Slikkerveer F5 4 - 2 
NSVV B1 - Binnenmaas B1 4 - 1 

 

Spijkenisse F7 - Binnenmaas F4 2 - 2 
Smitshoek B6 - Binnenmaas B2 1 - 6 

 

Gravendeel F3 - Binnenmaas F5 1 - 3 
Binnenmaas C1 - SJO GHVV'13 C1 1 - 5 

 

Binnenmaas F7 - Heinenoord F2 3 - 5 
Binnenmaas C2 - SHO C6 2 - 1 

 

Binnenmaas MB1 - Zwervers, IJVV MB1 0 - 3 
Binnenmaas C3 - Oude Maas C4G 2 - 3 

 

Binnenmaas MC1 - Pernis MC1 1 - 1 
DRL D1 - Binnenmaas D1 4 - 2 

 

NSVV MD1 - Binnenmaas MD1 1 - 1 
Barendrecht D4 - Binnenmaas D2 1 - 3 

 

DVV09 MD1 - Binnenmaas MD2 2 - 1 
FIOS D1 - Binnenmaas D3 6 - 0 

 

Binnenmaas ME1 - Zuidland ME2 4 - 1 
Binnenmaas D4 - Nieuwerkerk D9 13 - 4 

 

Binnenmaas F6M - SJO Gouds-Piershil F1 1 - 2 
Binnenmaas D5 - SSS D1 5 - 1 

 

Binnenmaas VE1 - Excelsior R. VE1 3 - 2 
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Nieuwe bordsponsoren 

Nu de nieuwe stellage voor de reclameborden er staat komen er ook weer nieuwe bordsponsoren binnen. Van 

onderstaande bordsponsoren hangt er reeds een bord(en): 

 

 

Ben van der Bom, Groothandelsmarkt 176, 3044 HG  Rotterdam. 

 

 

 

 

 

Arwin van Feij, Mijlweg 37a, 3295 KG 's-Gravendeel  

 

 

  

 

 

 

 

 

Henri Bijl, Lijster 9, 3299 BT Maasdam 

 

 

 

 

 

 

   Heineken Zoeterwoude 

Ook hebben een bord hebben toegezegd:   

Veltenaar behang Maasdam, Alcazar Puttershoek, MIB opleidingen Heinenoord 
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Topscoorders FC Binnenmaas seizoen 2015-2016 

Stand per 8 november 2015 

1. Danny Maijers  4 doelpunten 

2. Sander de Heus  3 doelpunten 

3. Aaron Perez   3 doelpunten 

4. Desi Sanderse  3 doelpunten 

5. Rianto Vrutaal  2 doelpunten 

6. John Maijers  2 doelpunten 

7. Justin de Man +1 1 doelpunt 

8. Remco van der Stel 1 doelpunt 

 
  

Volvo Actie “Iedereen scoort”. 

Zoals u ongetwijfeld weet loopt ook dit seizoen weer de actie van Volvo autobedrijf 

van der Wulp in Oud-Beijerland  “Iedereen scoort”. Hierbij kunnen de verenigingen 

geld verdienen als leden of ouders  van leden een nieuwe Volvo bij van der Wulp 

kopen. De kopers moeten dan wel aangeven dat men lid is van de vereniging FC 

Binnenmaas. Tevens moet men dit even bij de sponsorcommissie melden!               

Deze week had FC Binnenmaas succes: de heer P. Westdijk, lid van onze vereniging 

kocht een nieuwe Volvo waarbij de vereniging € 250,= aan sponsorbijdrage krijgt.      

We zijn als sponsorcommissie de heer Westdijk en Volvo van der Wulp zeer erkentelijk 

hier voor! Bij deze actie krijgt ons eerste elftal ook nog een bedrag voor elke 

gewonnen wedstrijd, dus dat gaat dit seizoen ook goed. Afgelopen seizoen bracht deze 

actie FC Binnenmaas bijna € 1800,= op! 

De Sponsorcommissie. 

 

Biertaptraining 

Op 24 november geven  Heineken  en Renate weer een bier tap training, aanvang is 19.30 uur. 
  
Deze keer voor iedereen vanaf 16 jaar, de enige tegenprestatie is op afroep een keer achter de bar te willen staan. 
  
Je kan je opgeven aan de Bar of via renatemmp@hotmail.com.  
Maximum aantal personen is 25. 
  
 Groetjes Renate 
 

mailto:renatemmp@hotmail.com
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Wedstrijdverslagen 
CWO 1 – FC Binnenmaas 1  Eindstand: 2-3 Ruststand: 1-0 
 
Vandaag 31 oktober  stond de uitwedstrijd tegen CWO op het programma. Afgelopen zaterdag was er geen competitie-
wedstrijd voor Binnenmaas, maar wel de bekerwedstrijd tegen Nieuw Lekkerland. Hiervan was de eindstand 2-2 waar 
Nieuw Lekkerland sterker was in de strafschoppen. 
 
Joey de Jong, dit was vandaag de man met nummer 1 op zijn rug bij Binnenmaas. Dit doordat Sem Kerkhof gebleseerd was 
geraakt in de wedstrijd tegen Strijen. Wat mooi is het dan dat zo’n jongen van de club zijn eerste officiele minuten mag 
maken voor Binnenmaas 1. 
 
Binnenmaas begon niet goed aan de wedstrijd, veel bal verlies, veel verkeerde keuzes en dat zorgde ervoor dat het een 
moeilijke wedstrijd werd. In de 21e minuut kreeg Binnenmaas toch een 100% kans, Aaron Perez werd weggestuurd en kon 
alleen op de doelman van CWO af, alleen de laatste was de sterkste in dat duel en bleef de stand dus op 0-0. Na deze kans 
kreeg Binnenmaas het steeds moeilijker en leek het of ze niet alleen tegen CWO speelden, maar vooral tegen zichzelf. Dit 
resulteerde in steeds meer mogelijkheden waar Joey De Jong belangrijk was met een aantal goede reddingen. Toch wist 
CWO in de 40e minuut op 1-0 voorsprong te komen, Joey was kansloos na een goed ingekopte bal. 
 
De 2e helft moest anders, wel als er minimaal een punt behaald moest worden. 
15 minuten hadden Leo Dekker en Henk Stok om de mannen weer scherp te krijgen zodat we niet met een nederlaag het 
veld af zouden moeten. De 2e helft was niet mooi, maar was wel onwijs spannend en als we voor de vechtlust en strijd een 
cijfer moeten geven dan is dat een dikke 10. In de 50e minuut was het toch raak voor Binnenmaas, Danny Maijers kon 
alleen af op de doelman van CWO  en schoot de bal hard binnen en bracht hiermee de stand op 1-1. 
10 minuten later was het alweer raak, Sander de Heus maakte de 1-2 na een zeer goede actie van Desi Sanderse. Vanaf dat 
moment ging CWO weer wat meer druk zetten, het veld werd groter en het spel ging heen en weer. Helaas wist CWO in de 
75e minuut dan toch op gelijke hoogte te komen, dit voornamelijk door het niet goed verdedigen van Binnenmaas. En is het 
nog een kwartier te gaan, wat doe je dan in zo’n wedstrijd, ga je voor de winst of ben je tevreden met een gelijk spel. We 
moesten wachten tot diep in blessuretijd voor de eindstand en dat was dus niet 2-2. Sander de Heus had blijkbaar zijn 
beste actie voor de laatste seconden van de wedstrijd bewaard. Met een goede beweging passerede hij 2 verdedigers 
waardoor hij alleen voor de keeper kwam en schoot de bal via de paal binnen. 2-3 voor Binnenmaas en de 3 punten voor 
Binnenmaas. Wat een slechte wedstrijd, wat een geweldige strijd, wat een mooie overwinning. 
 
Joey, je heb een geweldige wedstrijd gekeept en ook dankzij jou hebben we dit winnend af kunnen sluiten. Wij als staf 
maar ook de spelers zijn trots op je, goed gedaan. 
 
Volgende week staat de nr 5 op het programma, dan komt Spirit bij ons op bezoek. Inmiddels staat Binnenmaas al 7 punten 
los van Spirit en zou dan een mega slag kunnen slaan. 
 
Opstelling: Joey de Jong, Justin de Man, Leon vd Stel, Rianto Vrutaal, Richard vd Wilt, Remco vd Stel, Johnny Maijers, Desi 
Sanderse, Danny Maijers, Aaron Perez en Sander de Heus. 
Wissels: Rob Verbaas, Rolin Notenboom, Bas de Kruijff, Nils Fortuin en Charlie de Graaf. 
 
Vandaag heeft ook het 2e thuis gespeeld tegen Barendrecht, deze wedstrijd is gewonnen met 11-0, ja u ziet het goed 11-0. 
Door deze overwinning kon Binnenmaas 2 zich ook de winnaar van de eerste periode noemen. Kortom een geweldige 
prestatie en de volgende stap is natuurlijk het kampioenschap. 
 
Hierbij wil ik ook de gehele staf van 2 en natuurlijk de spelers van 2 feliciteren met dit mooie resultaat. 
 
Alexander Kranendonk 
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FC Binnenmaas 1 – Spirit 1 Eindstand: 1-1 Ruststand: 1-1 
 
Vandaag 7 november stond er een mooie wedstrijd op het programma, de nummer 5 van de competitie Spirit kwam bij ons 
op bezoek. Een mooie krachtmeeting, nu kon Binnenmaas laten zien dat ze echt in de top van de 2e klasse kunnen mee 
draaien. 
 
In de 2e minuut van de 1e helft was er de eerste kans voor Spirit, Mark van Dam zag zijn schot naast gaan nadat hij de bal 
terug kreeg van Eric Jansen. In de 15e minuut was het de beurt voor Binnenmaas, nu zag Desi Sanderse zijn schot net naast 
gaan, nadat Desi de bal goed mee kreeg van Sander de Heus. 
Het was vooral een gevecht op het middenveld, wat resulteerde tot een aantal mogelijkheden (vooral schoten), maar echt 
kansen konden niet gecreeerd worden. Dit is natuurlijk ook een compliment aan de mannen van Leo Dekker, want dit gaf 
aan dat ze goed stonden. 
Toch werd er in de 34e minuut gescoord door de bezoekers, de doelman van Binnenmaas Joey de Jong werd omver gelopen 
door Kevin Guttink en kon daarna de bal binnen schieten. Een moment waar de scheidsrechter natuurlijk een vrijetrap in 
het voordeel aan Binnenmaas moest geven, dat gebeurde niet en zo was de stand 0-1. 
Dit was een fase waar Binnenmaas het even niet gemakkelijk had tegen de nummer 5 van de competitie en ze moetsen er 
voor knokken om niet nog een doelpunt tegen te krijgen. 
Toch liet Binnenmaas aan Spirit zien waarom zij op de 4e plaats staan, omdat ze kunnen voetballen, omdat ze een team zijn, 
niet het koppie laten hangen als ze achter komen en omdat Binnenmaas een hoop spelers hebben die kunnen scoren. 
In de 43e minuut van de 1e helft werd het dan ook 1-1 uit een hoekschop in het voordeel van Binnenmaas. Deze werd goed 
genomen door Desi Sanderse en viel uiteindelijk voor de voeten van Justin de Man, de centrale verdediger die een goede 
wedstrijd speelde. Justin kon nog maar 1 ding doen en dat is de bal hard en hoog binnen schieten en dat deed hij dan ook. 
 
De 2e helft was niet veel anders dan de 1e helft, goed spel van beide teams die aan elkaar gewaagd waren en dat 
resulteerde tot een leuke pot voetbal. Toch waren de beste kansen voor Binnenmaas en er zijn echt wel momenten 
geweest dat de voorsprong kon en misschien zelfs moest worden gemaakt. 
In de 50e minuut was er een grote mogelijkheid voor de topschutter van Binnenmaas Danny Maijers, Danny stond oog in 
oog met de doelman van Spirit Bastiaan Haasnoot, maar helaas raakte Danny de bal niet goed waardoor de bal naast het 
doel ging en niet in het doel. 
In de 59e minuut was het opnieuw Binnenmaas met een grote kans, Aaron Perez had op randje 16 de bal gekregen van 
Danny Maijers en wist de bal over Bastiaan Haasnoot te krijgen, maar net voordat de bal de doellijn ging passeren werd 
deze weggewerkt door een verdediger van Spirit. 
Ook de laatste grote kans van de wedstrijd was voor Binnenmaas, in de 89e minuut was het Bas de Kruijff die de bal 
overschoot, hij kreeg de bal binnen de 16 aangespeeld en schoot knap vanuit de draai. 
 
Complimenten voor het gehele team, voor de aanvallers die veel energie in de aanval moesten steken, voor het middelveld 
waar een grote strijd was de gehele wedstrijd en waar Desi Sanderse de grote man was en natuurlijk de verdediging die 
goed stond en weinig kansen tegenkreeg. Dit door spelers die vaker in de basis hebben gestaan, maar ook door 
bijvoorbeeld Charlie de Graaf. Zijn eerste basis van dit seizoen en als je dan zo sterk speelt en eigenlijk geen kans weggeeft 
dan bewijst dat wat een groot talent hij is. 
En als laatste onze doelman Joey de Jong, zo knap als je zo jong bent en er moet staan en er dan ook staat. Voor het gehele 
team kan ik nog maar 1 ding zeggen en dat is trots. 
 
Na 18 punten uit 8 wedstrijden in de 2e klasse vergeet je nog wel eens dat je afgelopen seizoen bent gepromoveerd van uit 
de 3e klasse. En wordt het erg snel gewoon dat je wint en wordt het heel erg gemakkelijk om het verwachtingspatroon naar 
boven bij te stellen. Dat is natuurlijk niet reeel en moeten we dus ook niet doen. Daarom moeten we deze punt niet zien als 
2 punten verlies, maar als een punt winst. Een knap gelijkspel tegen een goede tegenstander met goed spel, daar moet je 
tevreden over zijn. Ook al staan we op de 4e plaats, ons 1e doel is handhaving en zolang we nog niet op dat punt zitten 
moeten we ook nog niet verder kijken. 
 
Volgende week staat er een mooie wedstrijd op het programma, Feyenoord komt voor de 2e keer bij ons op bezoek. 
 
Opstelling: Joey de Jong, Leon vd Stel, Justin de Man, Rianto Vrutaal, Charlie de Graaf, Remco vd Stel, Johnny Maijers, Desi 
Sanderse, Danny Maijers, Aaron Perez en Sander de Heus 
 
Wissels: Martin Remmers, Bas de Kruijff, Rolin Notenoom, Nils Fortuin en Lennert Kleijwegt 
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07-11 FCBinnenmaas 7 - Vlotbrug 6                                  spelbederf loont!! 

Na 3 simpele en ruime overwinningen (met 5-11 goals verschil) tegen puntloze ploegen stond er vandaag een heuse topper 

op het programma. Vlotbrug 6, de enige andere ploeg zonder puntverlies, was de tegenstander. Qua gemiddelde leeftijd 

waren we zeer aan elkaar gewaagd (bij ons waren de onderlinge verschillen echter veel groter). Bij afwezigheid van onze 

Grote Leider Kim Jong Jaap de 1e had ik de schone taak om de opstelling te maken die een passend vervolg moest geven 

aan de goede competitiestart. Dinsdagavond was de opstelling al klaar, 16 man, lekker makkelijk, de keeper 90 minuten, 5 

setjes van 3 spelers voor 2 plekken op het veld en elke veldspeler 60 minuten, eerlijk alles verdeeld zoals dat in een strak 

geleid communistisch regime hoort, tot er woensdagavond nog een 17e aanmelding kwam… grrrrrrrr….. dan kan alles 

opnieuw, keeper 90 minuten, 12 man 60 en 4 man 45, extra tijd die het kost: anderhalf uur EN enkele spelers die in 1 

wedstrijd op 2 of 3 verschillende plaatsen moeten spelen. Niet ideaal. De wedstrijd ging gelijk tot Kevin na een minuut of 8 

Dave diep stuurde, Dave zag de keeper iets voor zijn doel staan en lobde de bal over de keeper, die de niet onhoudbaar 

lijkende lob toch in het doel zag verdwijnen, een droomstart. Vlotbrug was even van slag en 4 minuten later schoot Richard 

een rebound langs de keeper in het dak van het doel. 2-0 leek het te worden, maar op de lijn stond er nog een veldspeler 

die dacht dat hij ook keeper was. Hij sloeg de bal uit het doel en de bal ging uiteraard op de stip. De 'dader' mocht gewoon 

blijven staan, want (zo schijnt er gedacht te worden) het is toch maar het 7e in de reserve 7e klasse. Als wij zoiets doen bij 

andere verenigingen volgt er zonder pardon rood (of als we geluk hebben geel en 10 minuten tijdstraf). Daan slaagde er 

bovendien niet in om de penalty te benutten en zo blijkt dat spelbederf loont, dat kan NOOIT de bedoeling zijn. Het bleek 

ook het keerpunt in de wedstrijd. Nog geen minuut later was het 1-1. 1 van onze middenvelders liet zijn man lopen, een 

ander trachtte het op te lossen ten koste van het veroorzaken van een vrije trap op een gevaarlijke plek. De bal vloog langs 

de 4 mans muur waar ik ook in stond en achter me hoorde ik een lelijk woord en het geluid van bal tegen net. Moet je 2-0 

voor staan, staat het ineens  1-1  . De gemoederen liepen tijdens de wedstrijd soms hoog op, zoals het eigenlijk ook hoort 

bij een topper. De 1-2 had nooit goedgekeurd mogen worden, bij een scrimmage wilde Kevin de bal wegwerken, hun spits 

kwam met 2 benen vooruit in, daardoor werd de bal niet weggewerkt, maar caramboleerde de bal voor de voeten van 1 

van onze tegenstanders en zo stond het 1-2. Nu waren wij even van slag en dan valt ook nog de 1-3 net voor rust. Hun spits 

vond het nodig om Louis daarna te provoceren, Kevin flikte iets wat iedereen ontging (en hier ook niet nader omschreven 

wordt), daardoor liepen de gemoederen nog verder op (alleen verbaal gelukkig). Na de rust gingen we nog meer vol gas op 

de aanval. Binnen 30 seconde kopten we op de paal. Vlotbrug kwam nauwelijks van eigen helft af en het wachten was op 

meer goals van ons. Die keeper die de 1-0 had kunnen voorkomen en zijn fout al goedmaakte met het stoppen van de 

penalty groeide uit tot de beste man van t veld. De ene redding nog mooier dan de andere. Vlotbrug wachtte rustig af en 

liet ons stormen. Halverwege de 2e helft counterde Vlotbrug naar 1-4. De koppies gingen niet omlaag, maar het was aan 

het spel te zien dat het de overtuiging weg was. Niet veel later viel de 1-5. Walter scoorde nog de 2-5 met slechts 2 

minuten te gaan, veel te laat om t nog spannend te maken. Vlotbrug dat zeker niet beter speelde dan wij, maar wel veel 

slimmer en effectiever vierde de overwinning alsof het kampioenschap zojuist behaald was. Zo ver is het nog lang niet, 

maar dit was wel een cruciale wedstrijd! Na afloop waren er felicitaties en respect en Kevin heeft zijn stommiteit 

rechtgezet en 'het opgelost' met de betreffende tegenspeler. Er werd nog lang nagepraat, vooral over hun voortreffelijke 

keeper en het feit dat het blijkbaar loont om een bal uit het doel te slaan. De schouders rechten en 3 punten pakken tegen 

Simonshaven (dat met nota bene 2-19 won bij Spijkenisse) is al wat rest om in de race te blijven voor de bovenste posities.  

Marco Paparazzi. 
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DBGC E1 –FC  Binnenmaas E1 

31 Oktober 2015 – Nu de bekerrondes weer achter ons liggen en de competitie gaat beginnen, begon het schrijversbloed 

weer te kriebelen. Dus ga ik (net als vorig seizoen bij de F1) weer wekelijks mijn verslagje schrijven. Dit seizoen zal ik dus de 

E1 gaan volgen. Na wat wisselende resultaten in de beker is de E1 nu in de tweede klasse ingedeeld. Hopelijk kunnen we 

hier wat meer potten breken. Te beginnen vandaag op een prachtige herfstdag in het afgelegen Oude Tonge, waar onze 

eerste tegenstander DBGC E1 is. We hebben extra versterking met Tom, die erbij is omdat Melo een tijdje ziek is geweest 

en nog niet helemaal topfit is. 

Het is klokslag half negen als DBGC aftrapt voor de eerste helft. Na wat aftastende schermutselingen is het Binnenmaas die 

de eerste grote kans krijgt via Karsten die alle tijd krijgt om uit te halen maar helaas naast knalt. Binnenmaas komt het 

beste uit de startblokken want de volgende kans is voor Finn die zijn schot gepareerd ziet worden. Driemaal is 

scheepsrecht, want als Iris op rechts met een pass Finn weet te bereiken is het nu wel raak. Finn schiet beheerst binnen, 1-

0! Hierna kan DBGC voor het eerst gevaarlijk worden uit een corner. Het is Sieb die goed wegkopt en het gevaar ongedaan 

maakt. Er volgen daarna meerdere kansen voor DBGC, maar Mark staat er ook nog en heeft  een aantal goede reddingen in 

huis. Voorin zijn er nog wat lastige kansen voor Finn die telkens via Iris wordt bediend op hoge voorzetten. Onze jongens en 

meiden hebben ook wat moeite met het spelen op het stroperige, hoge gras van DBGC, wat ook blijkt als er op enig 

moment een balletje op het middenveld blijft hangen en DBGC er snel uitkomt. De aanvoerder van DBGC rondt af met een 

hard en droog schot, 1-1 is de stand daardoor. Omdat we vergeten te blijven voetballen, is het toch voornamelijk DBGC wat 

de kansen op een voorsprong krijgt. Er zijn een aantal kansen, maar onze verdediging met Esmee, Davide , Sieb, Tom en 

Melo houdt stand. En ook Mark heeft er zijn handen vol aan. Maar het is nog gelijk als we gaan rusten. 

De tweede helft begint zoals we de eerste helft afgesloten hebben, namelijk met een kans voor DBGC. Gelukkig heeft Mark 

hem weer klem. Daarna komt Binnenmaas eindelijk eens wat beter in zijn spel wat tot uitdrukking komt met een schot in 

het zijnet van Milan. Vlak daarna wordt Karsten weggestuurd en kan een-op-een met de keeper jammerlijk niet tot scoren 

komen. De volgende mogelijkheid is er voor Milan als hij op rechts besluit op goal te schieten. Het schot lijkt ongevaarlijk 

maar eindigt via een aantal DGBC benen plots in het doel! Een lucky, maar die tellen ook. Een 2-1 tussenstand dus. 

Waarschijnlijk was nog niet iedereen uitgefeest, want gelijk uit de aftrap maakt DBGC de gelijkmaker, 2-2. Iedereen lijkt 

hierdoor nu wel wakker geschud, want vanaf dit moment wordt er wat feller gespeeld en winnen we weer de duels. Zo kan 

Karsten vanaf links, na te zijn weggestuurd door Davide, een voorzet voor de goal geven. Die eindigt bij Milan en hij blijft 

koelbloedig kalm en omspeelt keurig de keeper en zet Binnenmaas weer op een 3-2 voorsprong. DBGC wordt nog een 

keertje gevaarlijk uit een vrije trap, maar Mark kijkt de bal naast zijn goal. Het verzet van DBGC lijkt definitief gebroken als 

Karsten uit een lange bal goed druk zet op de laatste man en uiteindelijk de bal verovert. Deze keer speelt hij de keeper ook 

uit en kan de 4-2 aantekenen. Even later een identieke situatie. Het is Finn die Karsten diep stuurt en na goed doorzetten 

kan Karsten weer de laatste hordes omzeilen en binnenschieten voor de 5-2. De laatste goal van deze ochtend komt ook op 

naam van Karsten die weer door Finn wordt diep gestuurd en de bal netjes in de bovenhoek schiet. Eindstand 6-2. 

Na een matige eerste helft en een goede tweede helft is de overwinning zeker wel verdiend . Maar er is nog genoeg ruimte 

voor verbetering, dus ik ben benieuwd naar volgende week! 

Uw verslaggever, 

S. Porter 
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FC Binnenmaas E1 – RVVH E2 
7 November 2015 – Nadat we midweeks al in actie waren gekomen voor de Rijnmond Cup (waarin we helaas al in de 1e 

ronde uitgeschakeld zijn door een sterk Charlois E1), stond er deze zaterdag een treffen met RVVH E2 gepland. Hopelijk 

kunnen we het goede competitiebegin van vorige week een goed vervolg geven.  

Als de eerste helft is begonnen, blijkt dat Binnenmaas al snel het betere van het spel heeft. Dit ondanks dat er bij RVVH een 

aantal grote jongens rondlopen die in het begin nog door hun fysiek de verdediging gesloten houden. Maar de eerste grote 

kans is toch voor Binnenmaas. Karsten weet met een wippertje Finn te bereiken, die zich goed opendraait en daarna ook 

met een slim wippertje de keeper verschalkt. De terechte 1-0 staat op de borden. Binnenmaas gaat op dezelfde voet door 

en krijgt daarna nog een reuzekans als Finn zijn verdediger kwijt is en alleen op de keeper af kan. Helaas schiet hij net 

naast. Verdedigend staat het goed en hebben Davide, Esmee en Sieb de aanvallers onder controle. Daarom is het des te 

zuurder als een RVVH speler vanaf links de bal met een hoge voorzet in de pot gooit, maar deze door een dragende wind 

ineens onbereikbaar voor Mark in de bovenhoek ploft. RVVH heeft nog geen kans gehad, maar het staat toch 1-1. We laten 

ons niet van de wijs brengen en gaan weer op zoek naar een goal. Dit leidt tot een grote kans voor Karsten, maar de keeper 

redt nog. De afvallende bal wordt door Finn opgepikt, maar zijn schot verdwijnt met een afzwaaier naast het doel. Iets later 

komt de voorsprong er weer via een mooi lopende aanval. Vanuit achteruit krijgt Kasten de bal, die Iris bereikt op rechts. Zij 

ziet Finn vrij staan in de spits en speelt hem strak aan. Finn controleert en schiet heel beheerst de 2-1 binnen. Hierna wordt 

RVVH nog een keer gevaarlijk uit een corner en krijgt Karsten nog een goede kans. Maar de stand blijft 2-1 als er wordt 

gefloten voor de rust. 

De tweede helft wordt er goed begonnen en krijgen we snel weer kansen. Zo is er al snel een mooie kans voor Milan die 

fraai wordt aangespeeld door Finn. De RVVH-keeper keert het schot van Milan. RVVH meldt zich ook eens vooraan en een 

RVVH-speler kan met een punter op doel vuren, maar Mark tikt het schot uit zijn goal. De corner wordt daarna gevaarlijk, 

maar Melo kan uiteindelijk opruimen. Binnenmaas kan daarna via Sieb aan een aanval gaan bouwen. De bal komt bij Milan 

die met een goede assist Iris bedient. Zij twijfelt niet en schiet met haar linker (!)  op goal en ziet deze in de touwen 

verdwijnen! Een keurige 3-1 voorsprong nu. Gelijk na de aftrap van RVVH nemen wij de aanval weer over en  probeert 

Milan de bal voor te trekken op Finn, maar de RVVH-keeper zit er nog tussen. Even later weer een Binnenmaas-aanval. 

Milan heeft de bal en bedient heerlijk kalm Finn die al heeft gezien dat de RVVH keeper wat uit zijn goal is gekomen. Met 

een goed geplaatst hoog schot straft hij dit goed af. Het is nu 4-1 en de overwinning lijkt zo halverwege de 2e helft wel in de 

knip te zitten. Milan krijgt nog een mogelijkheid met een afstandsschot. Dan is het RVVH dat zich met een schot op goal 

weer eens voorin meldt. Mark redt echter prima. Als we daarna echter een keer niet attent uitverdedigen, maakt RVVH 

met een diagonaal schot de 4-2. We zijn de concentratie even helemaal kwijt. Door deze treffer gaat RVVH er ook weer in 

geloven en gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze komt er ook nog eens vrij snel middels een goed schot en het 

staat daardoor 4-3. Zo wordt een wedstrijd die je grotendeels hebt gecontroleerd weer ineens billenknijpen. Maar de 

minuten tikken weg en net als we het toch lijken te gaan halen, komt de bal goed plots terecht bij een RVVH-aanvaller. Die 

haalt uit en scoort de 4-4. Vlak na de aftrap wordt er gefloten voor het einde van de wedstrijd. 

Echt ongelofelijk balen dat deze pot geen overwinning opleverde. Maar ja, je hebt er wel eens van die wedstrijden tussen…. 

Ook dat is voetbal. Laten we hopen dat het hierbij blijft dit seizoen, wat betreft zulke thrillers.  

Tot volgende week op zoek naar eerherstel tegen OSV. 

Uw verslaggever, 

H. Ooligan 
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FC Binnenmaas E2 - LMO E1 (07-11-2015) 

Na de misstap van vorige week komt vandaag LMO op bezoek aan de lange weide. Een geduchte tegenstander gezien hun 

resultaten in de bekerronde. De voltallige selectie is kompleet en fit. Geen zorgen dus voor de trainers. We starten gelijk fel 

maar daar denkt LMO exact het zelfde over. Hierdoor gaat het begin van de wedstrijd gelijk aan elkaar op. Sebastiaan 

speelt Sydney in. Die gooit er een prima schijnbeweging uit en schiet vanaf een meter of 18 op de goal. De keeper van LMO 

is kansloos. 1-0!!! Dit geeft vertrouwen. We gaan wat lekkerder voetballen en we spelen het balletje lekker rond. Ruben, 

Tom en Sem maken het de aanvallers van LMO lastig. En anders staat Chris ze wel in de weg. We bouwen lekker van 

achteruit op. Chris gooit Ruben aan. Die dribbelt op en speelt de naar binnen gekomen Sydney in. Weer die lekkere actie en 

wederom de keeper verschalkt 2-0!!!  Mooi om te zien dat wat er getraind wordt ook in de wedstrijden is terug te zien. Er 

wordt gewisseld want we hebben het zwaar en de verse krachten komen er in. Even zoeken naar de juiste posities. LMO 

gooit er een schepje boven op. De snelle behendige aanvallers zoeken hun kansen. En helaas komt deze ook. Even een 

 onoplettendheidje aan onze rechterkant 2-1. 

Dit is ook de rust stand.  

Na de rust pakken we het gelijk weer op. We zijn wel wat onrustig. Dit resulteert direct in een kans voor LMO. En die wordt 

ook verzilverd 2-2. Kom op boys!!! We spelen weer ons vertrouwde spelletje. Lekker het balletje in de ploeg houden. Goed 

combinatie spel tussen oa Sander, en Ruben waarna Mike wordt diep gestuurd maar helaas komt de pass niet aan. Dan 

weer via de rechterkant Jesper zoekt Sydney die lekker op dreef is vandaag. Via de een twee met Sebastiaan komt Sydney 

weer in balbezit en met een harde knal is het 3-2. Dit is het teken voor LMO. Met nog ca 10 minuten op de klok gaan ze 

druk zetten. Uit een corner zijn wij niet alert genoeg en tekent LMO terecht voor de 3-3 aan. Wij spelen ons spel niet meer. 

Jordy wordt nog een keer diep gestuurd maar dit resulteert niet in een treffer. Sem wordt nog een keer gelanceerd door 

Jordy maar de bal beland in het zijnet. LMO zet nog 1 keer aan. Via goed combinatie spel komt de spits in scoringspositie 

maar daar staat onze sluitpost Chris die met een geweldige safe het punt voor ons weet vast te houden. 

Dan fluit de scheids en is de wedstrijd afgelopen. Een wedstrijd die alles had. Kansen over en weer. Strijd en passie en soms 

een beetje geluk. En een resultaat waar mee in mijn ogen een ieder tevreden mee kan zijn. Goed gedaan jongens. Op naar 

volgende week. 

Een vrolijke supporter  

 

DBGC F2 – FC Binnenmaas F6M 

Eerste wedstrijd  F6M!!!! 

Vandaag (31-10-2015) stond de eerste wedstrijd van de F6M op het programma. De eerste echte wedstrijd van "onze" 

meiden. De spanning had grip op alle meiden. Op het schappelijke tijdstip van 07:30 werd er vertrokken richting  Oude 

Tonge. De jongens van DBGC F2 waren onze tegenstander. Die leverde bij DBGC vooraf aan de wedstrijd natuurlijk al een 

lach op de gezichten van de spelers en ouders, moeten we tegen allemaal meiden?? 

We starten wat onwennig aan de wedstrijd. DBGC zoekt gelijk ons doel maar de verdediging staat als een huis met oa 

Claire, Bente, Sofie en Indy. 

Nu is het onze beurt Zoë dribbelt langs de lijn en lost een schot op de keeper van DBGC. Die moet lossen en Noor is er als 

de kippen bij en tekent voor de 0-1 aan!!!  

We zijn even de kluts kwijt en vergeten onze taak uit te voeren. Ondanks de aanwijzingen van de trainer krijgen we geen 

grip op DBGC snel achter elkaar vallen er 2 goals en is de stand 2-1. Vlak voor rust krijgen we een vrije trap omdat Fenna 

wordt gevloerd. Zoë gaat achter de bal staan en schiet over de verdedigers heen richting Claire. Die rond beheerst af 2-2!!! 

Opslag van rust.



 - 32 - 

 



 - 33 - 

 



 - 34 - 

In de rust snel  ff een paar korte aanwijzingen van de trainers en dan gaan we weer.  
Inmiddels met een andere keeper bij ons in de goal Claire heeft de plaats van Odile ingenomen. De meiden van FCB zoeken 

elkaar en zo volgen er mooie combinaties tussen Annemarie, Bente en Odile. Helaas leidt dit niet tot kansen. Dan komt de 

bal via de scrimmage bij de meiden van Binnenmaas Indy speelt Noor in. Die dribbelt langs 2 man en schiet hard in de hoek 

2-3!! 

DBGC trapt af maar wij zetten gelijk druk. De bal komt weer bij Noor die start een solo en verschalkt de keeper van DBGC 2-

4!!! 

Het slot akkoord is voor om Odile. Die ontvangt de bal van Fenna. Odile dribbelt goed richting de goal en schiet hard binnen 

2-5!!!Er volgen nog wat kansen over en weer maar Claire houdt de goal schoon. Zo is de eerste overwinning een feit. Een 

prachtig resultaat. Dat verwachtingen schept bij de supporters. Ga zo door meiden!!!!  

Een enthousiaste supporter  

 

 

31-10 Smitshoek F12 FCB F7 

Vandaag (31-10-2015) stond de eerste wedstrijd van de F7 op het programma. Op het schappelijke tijdstip van 07:30 werd 
er vertrokken richting Barendrecht. De jongens van Smitshoek F12 waren onze tegenstander. We begonnen goed aan de 
wedstrijd en Smitshoek werd direct onder druk gezet . De kansen stapelden zich op alleen ontbrak het een beetje aan geluk 
met 2 afgekeurde doelpunten. Ali keepte de 1e helft en heeft nagenoeg geen reddingen hoeven te verrichten. Ruststand 0-
1 doelpunt Levi R. 
De 2e  helft starten we met een andere keeper Jens in de goal. De jongens van FCB bleven door gaan waar ze de 1 helft mee 
geëindigd waren. Ze zochten elkaar met mooie combinaties afgewisseld met mooie individuele acties wat resulteerden in 
prachtige doelpunten van resp. Florian, Luuk, Sverre en Jayson. Mick had wat pech met de afronding maar speelde verder 
ook een prima partij. Ook Jens had als keeper weinig te doen maar 1 bal die hij moest pakken had hij dan ook klem. 
Uiteindelijk werden er dubbele cijfers gehaald!  Eindstand 0-10 ! Proficiat jongens, op naar de volgende wedstrijd, 
aanstaande zaterdag tegen Heinenoord F2 ! 

Jaco v. Essen 
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INGEZONDEN BERICHTEN 

De Derde Helft 

De Derde Helft zal in november nog 1 x in november  uitkomen en in december nog 2x. De laatste uitgave in december is 

ook het einde van de Derde Helft. Enkele jaren terug maakten wij nog 750 exemplaren. De laatste jaren werden er nog 

maar 160 gemaakt. Mede oorzaak dat bijna alles met de computer. Maar ja, zo gaat er weer een stukje historie verdwijnen. 

***** 
Er wordt wel eens gezegd dat in deze tijd alles beter is geworden in het verenigingsleven. Dat kan dan wel zo zijn maar 
waar zijn de gezellige feestavonden gebleven? Zaterdat 24 september weer een feestavond georganiseerd, de opkomt was 
bedroefend.  De kantinemedewerkers doen er alles aan om er een gezellige avond van te maken maar de animo is er niet 
meer, heel jammer. 
Ook op de donderdagavond na de trainingen is de drukte in de kantine teruggelopen. Laten we één ding niet vergeten, we 
hebben te maken op de donderdagavond met enkele jonge teams en ouderen. De terugloop heeft niets te maken met de 
kantinebeheerster, Renate en Aad doen het geweldig. 
Gezien het van mij maar een idee is om weer op de donderdagavonden weer een gezellige drukte te krijgen in de kantine. 
Elk seniorenteam, zaterdag, zondag, dames, 7x7 en trainingsgroep moet een bedrag krijgen van de vereniging. Van dit 
bedrag moet elk team op de laatste donderdagavond van de maand iets lekkers verzorgen. Ook mag u een eigen keuze 
maken, wel moet het gehele team aanwezig zijn op deze avond. Uit mijn eigen ervaring was dit altijd voorheen een groot 
succes met een volle kantine met zoweel spelers als bezoekers. 
 

***** 
De Algemene Ledenvergadering van FC Binnenmaas werd gehouden op vrijdag 16 oktober met een zeer slechte opkomst. 
Waar is de tijd gebleven dat vele en vele leden de jaarvergadering bezochten?  
En dan komen we weer bij dat de tijd veranderd, nee beste mensen, de mens is veranderd. Wat je ook organiseerd binnen 
de vereniging, de opkomsten zijn altijd maar matig. 
Met 850 leden is het toch bedroevend dat een vereniging 3 vacatures open heeft staan. Ik vraag mijzelf wel eens af 
waarom onder de jongeren zo weinig animo is om een bestuursfunctie te vervullen. Moeten we toch misschien weer op 
ouderen terugvallen? Nee toch of ja? 
Maar met nog maar 5 bestuursleden wordt het een hele klus om alles draaiende te houden, maar helaas moet ik vaststllen 
dat het zo nu éénmaal moet zijn binnen onze vereniging. Maar misschien moeten we allen maar eens in de spiegel kijken, 
dat het zo niet langer kan in onze dierbare vereniging. 
 
Activiteiten: Dit jaar géén Grote Clubactie. 
De voorzitter gaf op de Algemene Ledenvergadering een toelichting waarom er dit jaar geen Grote Clubactie is. 
Wat is er zoal verdwenen de laatste jaren:  
* familietoernooi 
* bedrijfstoernooi 
*jeugdtoernooi 18/23 jaar 
*veteranentoernooi 
*Masterfoods familiedag/toernooi 
*nieuwjaarswedstrijd 
* f/e slaapfeest 
* ouder-kindwedstrijden 
 
Zo ziet u maar weer, een heel lijstje, maar helaas is dit dus allemaal verleden tijd. Komt dit ooit nog terug? 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Nog maar een paar  weken en de kerstdagen komen er weer aan als ook Oud-en nieuw weer voor de deur staan. En dan de 
nieuwjaarsreceptie wer de laatste jaren minder bezocht. Er werd zelfs een nieuwjaarsreceptie gehouden terwijl er 4 
seniorenteams op trainingskamp waren. Ieder moet toch de mogelijkheid hebben om naar de nieuwjaarsreceptie toe te 
komen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat zowel bij Maasdam als in Puttershoek de nieuwjaarsreceptie’s die werden 
gehouden op 1 januari altijd heel druk bezochten waren en puur gezellig. 
 

***** 
In de maand juli 2016 bestaat de vereniging alweer 10 jaar! Toen de fusie een feit werd waren er enkele oudere leden die 

tegen de fusie waren. Maar als ik een terugblik doe van deze 10 jaren, moet ik tot de conclusie komen dat er toch nog 

steeds wat ouderen zijn die nog steeds moeten wennen aan de fusie. Maar beste sportvrienden, de tijd van Maasdam en 

Puttershoek is voorgoed verleden tijd. Toen Puttershoek samen ging met Maasdam waren wij ineens een grote vereniging 

met ca. 860 leden. In deze 10 jaren zijn wij ook een graag geziene gast geworden in de Hoekse Waard en daarbuiten. Ook 

de scheidsrechters zijn altijd goed te spreken over de gastvrijheid bij FC Binnenmaas. 

***** 
Zaterdag 31 oktober speelde ons 1e team een uitwedstrijd tegen CWO uit Vlaardingen. De mannen van trainer Leo Dekker 

met zijn overige technische staf wisten deze wedstrijd te winnen met 2-3. De grote uitblinkers van deze middag waren onze 

keeper Joey de Jong en spits Sander de Heus. Het 1e team blijft vrolijk in ongekende weelde. Na 8 gespeelde wedstrijden 

werden er 18 punten behaald! Wie had data gedacht, bijna niemand toch? Maar er komen nog 17 wedstrijden en laten wij 

allen hopen met nog vele overwinningen.  En ook weer een groot compliment aan onze trouwe supporters, ze zijn er weer 

in grote getale, zowel uit als thuis. Ook de supporters delen mee in het succes. 

***** 
Zaterdag 31 oktober ook weer een klinkende overwinning van ons 2e elftal met maar liefst 11-0 werd Barendrecht 4 naar 

huis gestuurd. De grote uitblinker van deze middag was de spits Marvin van der Meijde met 7 doelpunten. Met deze 

behaalde overwinning op Barendrecht werd ook de eerste periodetitel een feit voor het 2e elftal en werd een klein feestje 

gevierd in de kantine. De mannen van trainer Martin Remmers en zijn overige technische staf hebben er nu 8 wedstrijden 

opzitten en staan fier bovenaan met 24 punten en een doelsaldo van 47 voor en 8 tegen. Een geweldig resultaat van het 2e 

team. 

 

 

Jaap Stooker 
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