
 - 1 - 



 - 2 - 

 
 



 - 3 - 

DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2015/2016 

Nummer 7, 23 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 29 november 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 24 november 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 oefen Binnenmaas 1 - Alblasserdam 1 20:15 Jaap van Drunen 
 RR-Cup GHVV'13 B1 - Binnenmaas B1 19:00   
 134484 Den Bommel/FIOS E1 - Binnenmaas E5 18:30 17:30 

 Datum: woensdag 25 november 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 168294 Binnenmaas D1 - ZBVH D1 19:00 Kevin de Jong 

 Datum: zaterdag 28 november 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 60228 Piershil 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 A. Hilgersom 
 68147 Binnenmaas 2 - 's-Gravendeel 2 12:00 C.H. Groote 
 70427 Egelant.Boys 2 - Binnenmaas 3 11:45 10:15 
 70420 's-Gravendeel 3 - Binnenmaas 4 14:30 13:00 
 103187 Binnenmaas 5 - GOZ 4 14:30 Marco in 't Veld 
 70017 Binnenmaas 6 - Pernis 5 12:30 Jan de Jong 
 70397 Zuidland 6 - Binnenmaas 7 12:30 11:30 
 70889 Binnenmaas 8 - NSVV 6 14:30 Tim de Klepper 
 68175 Binnenmaas VE1 - RVVH VE1 14:30 R. Dharampal 
 152792 Binnenmaas A1 - Brielle A2 14:30 René Gomersbach 
 168453 Binnenmaas A2 - 's-Gravendeel A1 12:30 Edwin van Meeningen 
 134667 Overmaas B1 - Binnenmaas B1 14:00 12:30 
 111276 Slikkerveer B3 - Binnenmaas B2 11:15 10:15 
 126529 Binnenmaas C1 - v.v. Hekelingen C1 09:00 Kevin de Jong 
 158945 Binnenmaas C2 - Brielle C5G 12:30 Ton van Schijndel 
 115086 Binnenmaas C3 - ZBVH C1 10:45 Delano Wolff 
 168251 Spijkenisse D3 - Binnenmaas D1 12:15 11:00 
 122050 's-Gravendeel D1 - Binnenmaas D2 10:00 09:00 
 166910 Oud-Beijerland D1 - Binnenmaas D3 10:30 09:45 
 154074 Binnenmaas D4 - Oude Maas D3 09:00 Jesper de Ruiter 
 136005 Binnenmaas D5 - Heinenoord D2G 09:00 Daan Leggedoor 
 162484 Hellevoetsluis D3 - Binnenmaas D6 10:00 08:45 
 123697 Binnenmaas E1 - DBGC E1 10:45 Bob Gomersbach 
 162382 Binnenmaas E2 - Maasstad Tediro E1 09:00 Yanik Gomersbach 
 151145 Binnenmaas E3 - Rhoon E5 10:45 Joey de Graaf 
 141641 RVVH E5 - Binnenmaas E4 08:30 07:30 
 134533 Binnenmaas E5 - Oud-Beijerland E3 10:45 Joey Kruithof 
 160021 Heinenoord E2 - Binnenmaas E6 08:30 07:45 
 153754 Spartaan'20 F3 - Binnenmaas F1 11:30 10:30 
 157646 Spartaan'20 F5 - Binnenmaas F2 10:00 09:00 
 139694 Binnenmaas F3 - Rhoon F9 10:45 Junior van Esch 
 131997 v.v. Hekelingen F8 - Binnenmaas F4 08:30 07:30 
 113125 GOZ F4 - Binnenmaas F5 08:30 07:45 
 136009 Binnenmaas F7 - Smitshoek F12 09:00 Stef Kooiman 
 minicomp Strijen MP1 - Binnenmaas MP1 09:30 
 minicomp Binnenmaas MP2 - NSVV MP2 12:00 
 120768 Binnenmaas MB1 - v.v. Hekelingen MB1 12:30 Cees Goud 
 113499 Binnenmaas MC1 - CKC MC1 10:45 Milan de Ruiter 
 147071 Zuidland MD1 - Binnenmaas MD1 10:00 09:00 
 137990 's-Gravendeel MD1 - Binnenmaas MD2 10:00 09:00 
 126811 Binnenmaas ME1 - VDL ME2 09:00 Mike Jongkoen 
 140294 Binnenmaas F6M - DBGC F2 09:00 Robert van der Berg 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 29 november 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                              Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 85300 Binnenmaas VE1 - Maasstad Tediro VE1 10:30 - 
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Programma volgende week 

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

 Datum: zaterdag 5 december 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 52217 Binnenmaas 1 - Papendrecht 1 14:30 M. Sahan 
 61784 Binnenmaas 2 - SC Feyenoord 2 (zat) 12:00 M.A. Lindhout 
 59513 Binnenmaas 3 - BZC/Zuiderpark 3 12:30 Jan de Jong 
 70415 Oud-Beijerland 2 - Binnenmaas 4 12:00 10:45 
 103190 Smitshoek 8 - Binnenmaas 5 15:00 14:00 
 70400 Rozenburg 6 - Binnenmaas 7 12:00 10:45 
 70434 Zinkw. Boys 3 - Binnenmaas 8 14:30 13:45 
 65708 Binnenmaas VE1 - Lombardijen VE1 14:30 R. Dharampal 
 152790 Binnenmaas A1 - DBGC A1 14:30 Derk v.d. Laan 
 168454 Binnenmaas A2 - Barendrecht A4 12:30 Cees Goud 
 134704 Binnenmaas B1 - Barendrecht B3 12:30 Edwin van Meeningen 
 111313 Binnenmaas B2 - Heinenoord B2 10:45 Cor van Eldik 
 126505 's-Gravendeel C1 - Binnenmaas C1 14:00 12:30 
 158868 NSVV C3 - Binnenmaas C2 09:00 07:45 
 115080 DVV09 C3 - Binnenmaas C3 09:00 07:45 
 168224 Spartaan'20 D5 - Binnenmaas D1 09:00 07:45 
 122097 Binnenmaas D2 - ST Herkingen/NTVV D1 09:00 Bob Gomersbach 
 166955 SHO D4 - Binnenmaas D3 08:30 07:45 
 154075 Binnenmaas D4 - DRL D5 09:00 Delano Wolff 
 136000 Binnenmaas D5 - 's-Gravendeel D2G 10:45 Chris Flokstra 
 162544 Binnenmaas D6 - Barendrecht D11 09:00 Milan de Ruiter 
 171145 Rhoon E5 - Binnenmaas E3 09:45 08:45 
 113092 DBGC F3 - Binnenmaas F5 10:30 09:30 
 120775 Binnenmaas MB1 - Spijkenisse MB1 12:30 Gerard van Rhoon 
 113502 Binnenmaas MC1 - DBGC MC1 10:45 Arjon Verzijl 
 147126 Binnenmaas MD1 - VVOR MD1 10:45 David Zom 
 137972 Rhoon MD1 - Binnenmaas MD2 11:00 10:00 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 6 december 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 80477 Zwarte Pijl VE1 - Binnenmaas VE1 12:00 11:00 
 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

http://www.fcbinnenmaas.nl/programma-deze-week/
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 
 

Uitslagen 14 november 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - Feyenoord AV 0 - 2 

BVCB - DCV 

  

2 - 3 

CWO - Piershil 

 

3 - 1 

Kethel Spaland - Soccer Boys 

 

4 - 1 

Lombardijen - Groote Lindt 

 

4 - 1 

Spirit - Bolnes 

 

5 - 0 

Strijen - Papendrecht 

 

4 - 3 

        Programma  28 november 2015 
   Wedstrijd 

   Bolnes - Lombardijen 

    DCV - Kethel Spaland 

   Feyenoord AV - Strijen 

    Groote Lindt - BVCB 

    Papendrecht - Spirit 

     Piershil - Binnenmaas 

   Soccer Boys - CWO 

     
   

     Programma  05 december 2015 
   Wedstrijd 

   Binnenmaas - Papendrecht 

   BVCB - Bolnes 

    CWO - DCV 

     Kethel Spaland - Groote Lindt 

    Lombardijen - Soccer Boys 

    Spirit - Feyenoord AV 

   Strijen - Piershil 

    

        Programma  12 december 2015 
   Wedstrijd 

   Bolnes - CWO 

     BVCB - Kethel Spaland 

   DCV - Lombardijen 

    Groote Lindt - Binnenmaas 

   Papendrecht - Feyenoord AV 

   Piershil - Spirit 

     Soccer Boys - Strijen 

    
   

     Stand per 14 november 2015 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV  10 10 0 0 30 35 10 

BVCB  10 8 0 2 24 28 8 

Papendrecht  10 7 0 3 21 35 16 

Binnenmaas  10 6 1 3 19 19 17 

Strijen  10 5 2 3 17 17 15 

Spirit  10 4 3 3 15 23 14 

Kethel Spaland  10 4 1 5 13 20 23 

DCV  10 3 3 4 12 18 18 

Piershil  10 3 2 5 11 19 24 

CWO 10 3 1 6 10 21 27 

Soccer Boys  10 3 1 6 10 14 28 

Groote Lindt  10 2 1 7 7 13 30 

Bolnes  10 2 0 8 6 21 36 

Lombardijen  10 1 3 6 6 13 30 

 

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 9 t/m 15 november 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 1 - SC Feyenoord 0 - 2 
 

Binnenmaas D6 - Simonshaven D2G 3 - 1 
Zwervers, IJVV de 2 - Binnenmaas 2 4 - 7 

 

Oud-Beijerland E1 - Binnenmaas E1 4 - 3 
Binnenmaas 3 - NSVV 3 3 - 4 

 

RVVH E3 - Binnenmaas E2 3 - 4 
Binnenmaas 4 - NSVV 4 4 - 5 

 

Binnenmaas E3 - Gravendeel E1 3 - 5 
Charlois, sv 2 - Binnenmaas 5 4 - 0 

 

Barendrecht E11 - Binnenmaas E4 3 - 1 
Poortugaal 4 - Binnenmaas 6 5 - 2 

 

Binnenmaas E6 - SHO E9 6 - 3 
Binnenmaas 7 - Brielle 10 1 - 3 

 

Binnenmaas F1 - Zuidland F1 5 - 0 
Heinenoord 5 - Binnenmaas 8 1 - 10 

 

Binnenmaas F2 - Overmaas F1 4 - 5 
Zwervers, IJVV de VE1 - Binnenmaas VE1 3 - 1 

 

Spartaan'20 F8 - Binnenmaas F3 6 - 2 
WFB A1 - Binnenmaas A1 4 - 0 

 

Binnenmaas F4 - Simonshaven F1 6 - 1 
Smitshoek A5 - Binnenmaas A2 6 - 3 

 

Binnenmaas F5 - Flakkee F3 2 - 5 
Binnenmaas B1 - Oude Maas B1 1 - 3 

 

Besiktas F2 - Binnenmaas F7 1 - 9 
Binnenmaas B2 - DRL B3 2 - 1 

 

Spartaan'20 MB1 - Binnenmaas MB1 1 - 0 
NSVV C1 - Binnenmaas C1 5 - 0 

 

IFC MC1 - Binnenmaas MC1 1 - 0 
v.v. Hekelingen C4 - Binnenmaas C3 1 - 5 

 

Binnenmaas MD1 - Moordrecht MD1 2 - 5 
LMO D2 - Binnenmaas D2 1 - 8 

 

Binnenmaas MD2 - Meeuwenplaat MD1 0 - 11 
Binnenmaas D3 - Smitshoek D5 3 - 1 

 

Binnenmaas ME1 - VOC ME2 2 - 3 
Barendrecht D10 - Binnenmaas D4 0 - 0 

 

Zinkw. Boys F3 - Binnenmaas F6M 1 - 2 
OFB D1 - Binnenmaas D5 0 - 3 

 

DRL VE1 - Binnenmaas VE1 
 

- 
  

 
         

         De wedstrijden van 16 t/m 22 november 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas A1 - SHO A2 0 - 1 
 

Spijkenisse E6 - Binnenmaas E2 afg 
Binnenmaas 4 - Barendrecht 8 8 - 6 

 

Binnenmaas E3 - Charlois, sv E3 3 - 2 
Rhoon 5 - Binnenmaas 6 afg 

 

Alexandria'66 E7 - Binnenmaas E4 8 - 5 
Oud-Beijerland 3 - Binnenmaas 8 1 - 7 

 

NBSVV E2 - Binnenmaas E5 1 - 3 
Bolnes VE1 - Binnenmaas VE1 afg 

 

Binnenmaas E6 - SJO Gouds-Piershil E1G 3 - 2 
v.v. Hekelingen A1 - Binnenmaas A1 2 - 0 

 

Binnenmaas F1 - Barendrecht F3 2 - 2 
Lekkerkerk A3 - Binnenmaas A2 1 - 3 

 

Binnenmaas F2 - Charlois, sv F4 1 - 1 
Binnenmaas B1 - Charlois, sv B1 1 - 3 

 

Smitshoek F9 - Binnenmaas F3 4 - 0 
Spijkenisse C3 - Binnenmaas C1 afg 

 

Binnenmaas F4 - GOZ F2 3 - 5 
NBSVV C1 - Binnenmaas C2 0 - 8 

 

Binnenmaas F5 - Gravendeel F3 gwo 
WFB C3G - Binnenmaas C3 1 - 0 

 

Poortugaal F6 - Binnenmaas F7 1  -   4  
Binnenmaas D1 - WFB D1 3 - 2 

 

Binnenmaas MB1 - Blijdorp MB1 6 - 2 
Bolnes D1 - Binnenmaas D2 1 - 13 

 

Jonge Spartaan MC1 - Binnenmaas MC1 0 - 4 
Rhoon D5 - Binnenmaas D4 afg 

 

Binnenmaas MD1 - Nieuwerkerk MD1 0 - 6 
Strijen D3G - Binnenmaas D5 afg 

 

Binnenmaas MD2 - GOZ MD1 0 - 4 
Binnenmaas D6 - Rockanje D2 2 - 1 

 

Binnenmaas ME1 - DVV09 ME1 0 - 4 
Coal E1 - Binnenmaas E1 4 - 2 

 

Spijkenisse F11 - Binnenmaas F6M afg 
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Jarmo Hartgers uitgenodigd door KNVB 
 
Jarmo Hartgers is uitgenodigd door de KNVB om een selectiewedstrijd 
jongens onder 15 jaar te spelen voor het jeugdplan Nederland. 
Jarmo was door zijn keepersprestaties bij FC Binnenmaas opgevallen bij de 
scouts van de KNVB. 
 
 
 
 

 

 

 

JUBILEUMCOMMISSIE 

 Leden van FC Binnenmaas, 

 Volgend jaar (2016) bestaat FC Binnenmaas 10 jaar en dat vinden we als bestuur een moment om aandacht aan    te 

besteden. 

Aangezien zowel het bestuur als de activiteitencommissie momenteel redelijk onderbezet zijn, willen we hiervoor een 

jubileumcommissie in het leven roepen. 

Van deze commissie wordt verwacht dat zij ideeën aandragen voor een feestelijke dag en de organisatie op zich nemen. 

Welke leden willen deelnemen aan deze commissie en de uitdaging aangaan? 

Kandidaten kunnen zich tot 17 december a.s. melden bij de secretaris Martin Roobol. 

  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 
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Wedstrijdverslagen 
14-11 FC Binnenmaas – Feyenoord 
 
Eindstand: 0-2 
Ruststand: 0-1 
 
 
Vandaag kreeg FC Binnenmaas de nummer 1 van de competitie op bezoek, de ploeg in de bekende kleuren van rood en 
wit. Nee ze kwamen niet met honderden bussen onze kant op vanaf de Kuip maar er kwam wel 1 bus met spelers die 
weten dat Binnenmaas kan voetballen en die zeker nog de laatste ontmoeting in hun achterhoofd hadden. 
 
 
De wedstrijd was nog geen minuut bezig of Binnenmaas had al op een 1-0 voorsprong moeten staan. 
Sander de Heus, die de bal vanaf het middenveld had gekregen, kreeg de bal na een goede actie bij Remco vd Stel die 
daardoor alleen voor de doelman van Feyenoord kwam. Helaas gind het schot van Remco niet in het doel, maar net 
naast het doel. 
Er was geen tijd om terug te denken aan die aanval, want in de 2e minuut was het de Feyenoorder Davy Mierop die zag 
dat zijn schot knap gestopt werd door Joey de Jong. 
In de 8e minuut was het weer de beurt voor Binnenmaas, Danny Maijers kwam goed vrij, maar schoot net over. 
Het was Feyenoord met de openingstreffer, de ingevallen Paul Norbruis die 0-1 maakte in de 17e minuut van de 
wedstrijd. Nadat Paul zijn schot van richting werd veranderd was Joey de Jong kansloos en kwamen de bezoekers op 
voorsprong. 
In de 30e minuut was er opnieuw een goede mogelijkheid voor Feyenoord, Davy Mierop legde de bal met zijn hoofd 
klaar voor Joery Josee die net te hoog schoot waardoor de bal niet in het doel ging, maar over het doel. 
In de 45e minuut kreeg Binnenmaas nog een hoekschop, de hoekschop werd genomen door Desi Sanderse en werd 
maar net naast gekopt door de aanvoerder van Binnenmaas Johnny Maijers. 
 
Vroeg in de tweede helf liet FC Binnenmaas van zich horen, het was Johnny Maijers die in de 51e minuut de bal had  
meegegeven aan Desi Sanderse, maar zijn inzet werd gestopt door Patrick Bentem.  
2 minuten later was het alweer raak voor Feyenoord, waar de verdedig van FC Binnenmaas even niet op stond te letten 
kon Paul Norbruis na een voorzet van de linkerkant helemaal vrij binnen schieten en dus 0-2. 
In de 60e minuut was er toch weer een grote kans voor een doelpunt voor Binnenmaas, Aaron Perez kon alleen af op 
doelman Patrick Bentum, maar opnieuw waren we niet koel genoeg om de aansluiter te maken en was uiteindelijik 
Patrick de baas in dit duel. 
In de 78e minuut kon de Feyenoorder Reginald Faria alleen af op Joey de Jong, maar Joey was de baas en voorkwam een 
doelpunt. In de 89e minuut was de laatste kans van de wedstrijd, nu was het Ferry van Lare die alleen op Joey afkon, 
maar opnieuw was het Joey die nog een doelpunt wist te voorkomen. Waar Feyenoord een goede doelman op doel had 
staan van 36 jaar, had Binnenmaas een jong talent op doel staan van 19 jaar.  
 
Hiermee heeft Binnenmaas zijn eerste wedstrijd van het seizoen verloren op eigen terein, maar ze hebben geknokt in 
deze wedstrijd en er alles aan gedaan voor een ander resultaat. 
Er zijn zeker kansen en mogelijkheden geweest voor een andere uitslag en dat is een goed teken. 
Na de wedstrijd sprak ik iemand van de begeleiding van Feyenoord , die zei dat ze meer druk hadden verwacht van 
Binnenmaas en misschien wel hun moeilijkste wedstrijd tot nu toe. Dat is een groot compliment wat de spelers en 
trainers van FC Binnenmaas mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd, die uit is naar Piershil.  
 
Volgende week is er geen competitiewedstrijd voor Binnenmaas en het is nog niet bekend of er nog een wedstrijd wordt 
ingelast of misschien een weekendje vrij. 
 
De wedstrijd begon met een minuut stilte, dit voor het verschrikkelijke nieuws wat er de dag eerder uit Frankrijk was 
gekomen. Een initatief van de gehele 2e klasse D, een mooi gebaar voor de slachtoffers en nabestaanden. Natuurlijk 
gaat alles weer door en natuurlijk gebeuren er meerdere dingen in de wereld. Mijn persoonlijke mening is, je kan beter 
1 minuut stilte nemen en stil staan bij de slachtoffers i.p.v 10 minuten erover discusseren waarom. Kortom respect hoe 
we dit als vereniging en volledige 2e klasse hebben gedaan. 
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Opstelling: Joey de Jong, Leon vd Stel, Justin de Man, Richard vd Wilt, Rianto Vrutaal, Johnny Maijers, Remco vd Stel, 
Desi Sanderse, Danny Maijers, Aaron Perez en Sander de Heus. 
 
Wissels: Charlie de Graaf, Rolin Notenboom, Sjoerd vd Pers, Rob Verbaas en Bas de Kruijff 
 
 
 
Vandaag speelde ook het 2e van Binnenmaas en zij moesten uit naar IJ VV de Zwervers de nummer 4 van de competitie. 
Deze wedstrijd werd gewonnen door de mannen van Martin Remmers met 4-7. 
Een wedstrijd waar Binnenmaas niet zijn beste wedstrijd speelde, maar als je de mindere wedstrijden ook weet te 
winnen............. 
 
Doelpuntenmakers: 
4x  Marvin vd Meijde 
1x Nils Fortuin 
1x Ricardo de Rijcke 
1x Tim Vos 
 
10 wedstrijden 
30 punten 
57 doelpunten voor 
12 doelpunten tegen 
 
 
Alexander Kranendonk 
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7-11-2015 Simonshaven 4 – FCB 7                19 man, wat een luxe maar pakken ze de draad weer op? 
Na vorige week onze eerste competitie nederlaag geleden te hebben stond vandaag een uitwedstrijd te wachten bij 

Simonshaven 4. Voorafgaand aan deze wedstrijd zagen wij dat Spijkenisse uit de competitie gegaan is wat voor ons dus 

betekend dat wij 3 punten zijn kwijt geraakt. Ook bij onze tegenstander was dit het geval, dus beide elftallen zullen 

gebrand zijn om deze 3 punten weer bij te kunnen schrijven. Dat iedereen er zin in had was wel te zien aan de opkomst, 

voor het eerst dit seizoen is onze 19-koppige selectie compleet. Aangezien het lastig wordt een opstelling te maken met 

19 man, hadden Henny en Richard aangeboden om niet te spelen, evenals de niet 100% fitte Jurrian. Zo hadden we een 

wedstrijdselectie van 16 man die vandaag de nederlaag van vorige week moesten doen vergeten. Dan nu de wedstrijd 

zelf, we begonnen de wedstrijd redelijk scherp. Positioneel stonden we vanaf het begin eigenlijk al vrij goed, er werd 

goed gecoacht van achteruit, wat er in resulteerde dat we vroeg druk konden zetten op de tegenstander. Zij kwamen 

niet in hun spel en speelde heel snel de lange bal. Terwijl wij steeds beter gingen opbouwen wat al vlot resulteerde in de 

0-1. Een lage voorzet van uw verslaggever kwam aan bij Reimar, die weg draaide bij zijn man en vervolgens de 0-1 

aantekende. Simonshaven lukte het maar niet om onder deze druk uit te voetballen. Zo speelde hun centrale verdediger 

de bal niet hard genoeg in waardoor Roger kon onderscheppen en richting het doel kon, hij legde de bal breed op Davy, 

die met zijn eerste balcontact de 0-2 kon scoren. Het spel van onze kant was redelijk goed alleen hanteerde we soms 

iets te snel de lange bal of kozen voor een moeilijke oplossing, maar de kansen bleven komen. Wat resulteerde in een 

aantal hoekschoppen, eentje daarvan werd afgeslagen en opgepikt door Youri die een fantastisch schot in gedachte 

maar de bal uiteindelijk via een tegenstander bij JC kreeg en die schoot via de binnenkant van de paal de 0-3 raak. Een 

klein momentje van onachtzaamheid in de verdediging resulteerde in de eerste kans voor Simonshaven en ook gelijk 

een tegentreffer de 1-3. Vervolgens werd de draad weer opgepakt, iedereen weer goed neergezet en begonnen wij 

gewoon weer met voetballen. Waarna uit een ingooi Reimar de voorzet kon geven die door Davy werd binnen getikt en 

hiermee rust stand bepaalde 1-4. Na de thee en een kwartier lopen (aardige afstand tussen het veld en de kleedkamer). 

Kwamen wij weer fel uit de startblokken nog geen 5 minuten in de tweede helft, scoorde Davy de 1-5 na een individuele 

actie. Er werd nu ook meer gecombineerd op het middenveld wat resulteerde in een mooie aanval waarna Ardy de bal 

kon terugleggen op Reimar, die op zijn beurt keurig het overzicht hield en Davy aanspeelde die vervolgens na een kap 

beweging de 1-6 kon binnen schieten. Vervolgens was er een déjà vu moment, aangezien een speler van Simonshaven 

de bal uit het doel sloeg. JC was de gelukkige man die hem mocht nemen, alleen vanaf 11 meter lukte het hem niet de 

keeper te passeren, het werd een corner. Om de pijn te verzachten werd uit deze corner van Leon door Reimar de 1-7 

gescoord. Een aantal minuten later was het weer een corner van Leon en weer was het Reimar die kon scoren 1-8. De 

tegenstander liet steeds meer gaten vallen wat resulteerde in een aantal goede aanvallen. Zo ook de 1-9 nadat Roger de 

bal afleverde aan Reimar, die alweer op de goede plek stond en de bal kon binnen tikken. Uit de enkele kans die 

Simonshaven kreeg veroorzaakte Yonne een penalty, die overigens onterecht was, ook deze penalty werd gemist. 

Naarmate de wedstrijd vorderde kregen we steeds grotere kansen, zo kopte Reimar voor leeg doel naast (hij stond 

overigens in buitenspelpositie), ook uw verslaggever kreeg nog een grote kans na een goede combinatie van Roger en 

Reimar maar ik had teveel tijd nodig. Zo had de score nog flink op kunnen lopen maar bleef het uiteindelijk bij 1-9. En 

ook deze keer had de trainer dus weer gelijk. We hebben ons goed gerevancheerd na vorige week. Henny, Richard en 

Jurrian grote complimenten voor jullie, dat jullie allemaal zijn komen kijken. Zo blijkt maar weer dat we een hechte 

groep zijn. Ook onze linkspoot Linke Linker leuk dat je bent komen kijken. Nu op naar volgende week waar wij om half 3 

weer thuis spelen tegen Brielle 10, is kijken of wij een vervolg kunnen geven aan ons goede resultaat.    

 

Junior Verslaggever  Jesper de Ruiter 
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OSV E1 – Binnenmaas E1 

14 November 2015 – In een wat waaierig Oud-Beijerland is OSV deze morgen de tegenstander. Het was de afgelopen 

dagen guur herfstweer, maar uiteindelijk viel het mee met de regenval en kan er gewoon gespeeld worden. Iedereen 

stond netjes klaar om 9:45, maar de scheids was nog spoorloos. Nadat die ook gevonden was kon de match eindelijk 

beginnen. 

Binnenmaas mag de aftrap nemen voor het begin van de wedstrijd. De beginfase kenmerkt zich door onrustig spel van 

beide kanten en (te) veel balverlies. Het blijft best lang 0-0 staan, omdat er niet veel grote kansen ontstaan. Na enige 

tijd komt er een flinke doelkans voor OSV. Maar het schot eindigt op de paal en zo blijft de nul nog even staan. Iets later 

krijgt Binnenmaas zijn eerste grote kans als Sieb de bal diep speelt en Karsten zich langs de verdediging kan worstelen. 

De keeper komt zijn doel uit, maar Karsten is op tijd en kan de bal met een puntertje het doel in werken voor de 0-1 

voorsprong. De voorsprong is helaas van korte duur, want door een onoplettendheid van onze kant kan een OSV-speler 

zo door het centrum oprukken en met een hard schot de 1-1 scoren. De volgende kans is wederom voor OSV via een 

vrije trap. De bal is goed getrapt, maar Mark tikt hem via de lat uit zijn doel. In deze fase is OSV wat gevaarlijker. Maar 

we houden stand achterin. De slotfase van de eerste helft pakken we het weer wat beter op en krijgen we nog een 

flinke reeks kansen op de voorsprong. Zo schiet Milan hard in het zijnet uit een corner, kopt Sieb rakelings naast uit een 

corner, ziet Esmee een goed afstandsschot net over gaan en schiet ook Karsten in kansrijke positie over. Hierdoor gaan 

we dus toch met een gelijke stand rusten. 

De tweede helft wordt er goed begonnen en zetten we gelijk druk en krijgen wat kansjes. Zelfs onze verdediging meldt 

zich met Melo en Davide voorin. Alleen ontbreekt het nog aan die laatste pass of knal op goal. En dat laatste hadden we 

wat vaker moeten doen, omdat de keeper van OSV (vanwege een blessure hoorden we later) erg onzeker en twijfelend 

stond te keepen. Uiteindelijk zorgt dit toch ook voor de 1-2 voorsprong. Als Iris op een gegeven moment de bal krijgt en 

lijkt een aanval te gaan opzetten, beslist ze anders en schiet maar eens van ver op goal. De hoge bal heeft een goed 

effect en gaat richting de bovenhoek. De weifelde OSV-keeper kan er niets meer aan doen.  Het geblesseerde keepertje 

is hierna ontroostbaar als de OSV-trainer besluit om hem naar de kant te halen en van keeper te ruilen. Dit hele tafereel 

duurt wel 5 minuten als we eindelijk weer de wedstrijd hervatten met de OSV aftrap. De gedwongen korte pauze heeft 

onze spelers blijkbaar geen goed gedaan, want de OSV spelers lopen zo vanaf de aftrap op doel af en scoren haast 

ongehinderd de 2-2 gelijkmaker! Hierna golft het spel wat op en neer. Iris krijgt nog een mooie kans, maar ze kopt net 

over. Even later besluit ook OSV eens van ver op doel te schieten en ook hier blijkt dat hoge afstandsballen hun effect 

hebben, want deze ploft boven Mark binnen voor de 3-2 achterstand. Daarna gaat Binnenmaas weer op zoek naar de 

gelijkmaker. Helaas nog niet echt via goed voetbal. Maar Mark kan met verre uittrappen soms onze aanvallers 

wegsturen. Zo is Milan er een keer langs, maar blijkt de nieuwe keeper een serieuze verbetering met de vorige keeper 

want hij keert een-op-een met Milan zijn schot. De corner die we daarna mogen nemen belandt bij Finn. Hij houdt goed 

overzicht en legt terug op Milan. Deze keer kan de keeper niet redden en Milan schiet de 3-3 binnen. Hierna blijft het 

redelijk in evenwicht met kansen aan beide kanten. Zo maakt Mark nog een goede safe op een grote kans van OSV. En 

krijgt Finn nog een megakans als hij alleen op de keeper af kan. Maar de nieuwe keeper ligt weer in de weg. Deze 

wedstrijd lijkt uiteindelijk op een gelijkspel uit te draaien, wat gezien het matige spel van beide kanten de enige juiste 

uitslag kan zijn. Maar de scheids trekt wel erg veel tijd bij vanwege de keeperswissel en zo kan het dus dat ver voorbij de 

5 minuten extra tijd OSV nog een corner mag nemen. De corner komt bij Sieb die eenvoudig lijkt weg te werken, maar 

hij staat naar de goal gedraaid en krijgt de bal ongelukkig op zijn knie en….de bal eindigt achter Mark in het goal. De 

pechduivel lijkt ons na vorige week nog niet verlaten te hebben. De matig leidende scheids, die het sowieso niet zo 

nauw nam met de tijd, geeft ons nog een minuutje of twee om tot scoren te komen, maar het mag niet meer baten en 

het blijft 4-3 voor OSV. 

Erg jammer dat we deze pot nog verliezen (snik). Hopelijk zit het volgende week weer eens wat mee als we de koploper 

COAL tegenkomen.  

Uw verslaggever, 

B. Maas 
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Coal E1 – Binnenmaas E1 
 

21 November 2015 – Het is heel de week al nat weer geweest maar omdat Coal een kunstgrasveld heeft, gaat de 

wedstrijd op deze gure herfstochtend gewoon door. Bij het binnenrijden van Rotterdam breekt echter het zonnetje 

door. Wie weet geldt dit ook voor ons spel vandaag. Doordat de wedstrijden voor ons wat uitlopen, begint de wedstrijd 

helaas 20 minuten later dan gepland. 

Als de aftrap dan eindelijk is genomen, kan de wedstrijd tegen de koploper van de competitie beginnen.  Na een 

voorzichtig begin is het Coal dat wat nadrukkelijker onze goal gaat zoeken. Het leidt nog niet tot veel, omdat de 

verdediging met in het begin Melo, Sieb en Davide goed staat. Zo kan Melo een keer goed ingrijpen, maar omdat de 

Coal aanvaller makkelijk naar de grond gaat na dit duel, fluit de scheids ineens uit het niets voor een vrije trap voor Coal. 

Een vreemde beslissing van de scheids. Maar daar zouden er nog vele van volgen. Wat resteert is een vrije trap op een 

gevaarlijke plek. Als de Coal speler de bal hoog genoeg schiet, weet je gewoon dat dit een grote kans wordt. En zo 

geschiedde dus ook. Een goed, hoog gemikt schot waar Mark niet meer bij kan en de 1-0 achterstand is daar. Iets later 

wordt er weer een vrije trap makkelijk gegeven aan Coal. Deze keer gaat de bal naast. De corner die hieruit volgt levert 

nog een hachelijke situatie op voor het doel, maar Mark kan uiteindelijk de bal klemmen. Na de beginfase die wel voor 

Coal was, komt Binnenmaas nu ook aan het voetballen toe. De beloning volgt snel, want het is Milan die met een lobje 

Finn kan wegsturen richting de Coal-goalie. De bal heeft nog een lekkere stuit en Finn pakt hem voordat hij de grond 

raakt. Een mooi onhoudbaar schot is het resultaat. De 1-1 is zeker terecht. En zelfs de voorsprong zat er dik in, want zo 

kreeg Iris na een goed lopende aanval nog een kans met een schot van rechts. En Karsten kon ook twee keer op doel 

schieten. Maar de schoten missen nog wat vuur of de Coal keeper staat in de weg. Coal heeft  nog een grote kans als 

een aanvaller langs onze verdedigers is, maar Mark komt er snel uit en verkleint goed zijn doel. Hierdoor wordt er naast 

geschoten en gaan we met 1-1 rusten. 

De tweede helft beginnen we niet al te best. We geven iets te veel ruimte weg aan de Coal spelers die hier gretig 

gebruik van maken door telkens van ver met hoge ballen het doel te bestoken. Zo scoort Coal dan ook de 2-1. Een ver 

afstandsschot die hoog in het doel belandt. De 3-1 is een kopie van de 2-1, namelijk een Coal aanvaller die de ruime 

krijgt om van ver aan te leggen en hoog binnen knalt. We blijven er wel voor knokken en blijven toch ook op zoek naar 

een goaltje. Een scherp uitgevoerde counter zorgt echter voor de 4-1, al ligt Mark in eerste instantie nog wel goed in de 

weg. Er wordt bij tijden stevig gespeeld, zo is Esmee nog een keer het slachtoffer van een late tackle. Alhoewel een 

resultaat er niet meer in zit, wordt er nog wel gejaagd op een goal. Die komt er ook nog als Milan erdoor is en bekeken 

binnenschiet voor de 4-2. Terwijl hij schoot, gooit de Coal-verdediger er nog een nood tackle uit, die Milan op zijn enkel 

raakt. In plaats van zijn goaltje te vieren, moet hij er uit met een blessure. Niet lang daarna is het gedaan en fluit de 

scheids af voor het einde. 

 Een enigszins vreemde wedstrijd vandaag met een scheids die elk duwtje floot voor een overtreding en meer bezig was 

met mensen weg te sturen langs de kant dan zich om de wedstrijd te bekommeren.  Maar afgezien hiervan hadden we 

tegen de koploper zeker kans op punten.  Goed gewerkt en volgende week weer een nieuwe kans als we DBGC thuis 

ontvangen. 

Uw verslaggever, 

D. Punt 
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Ingezonden  

De Derde Helft 

Ons clubblad De Derde Helft nadert zijn einde. Op 15 december 2015 komen we voor de laatste keer uit. En in 

het nieuwe jaar geen nieuwe Derde Helft meer. Om nog even terug te blikken, de laatste paar jaren werd er 

veel te weinig copy ingeleverd, wat voor ons zeer teleurstellend was, maar ja het is nu éénmaal zo gegaan. Tot 

slot wil ik de commissie Communicatie en in het bijzonder Marianne in’t Veld bedanken voor de fijne 

samenwerking in de afgelopen jaren. 

***** 

De herfst is alweer een tijdje voorbij en de bladeren zijn alweer van de bomen gevallen en staan er kaal bij. De 

winter heeft ook zijn intrede gedaan met donkere en koudere dagen en gaan we ons weer opmaken voor de 

gezellige kerstdagen. De kerstboom wordt weer opgetuigd met kerstballen en  de verlichting straalt weer door 

de woonkamer heen. Met de familie en vrienden gaan we genieten van een overheerlijk kerstdiner. Laten wij 

hopen op een witte kerst. Het zou toch geweldig zijn als wij opstaan en de gordijnen openschuiven en er ligt 

een dik pak sneeuw. Laat de kinderen maar heerlijk genieten in de sneeuw met hun slede of een heerlijke 

boswandeling maken in de witte natuur. Ook hoor je dan wel eens zeggen, voor mij hoeft die rotzooi niet, 

maar dit is ook een stukje natuur dat behoort bij de wintermaanden. 

Maar als de kerstdagen weer voorbij zijn komt oud en nieuw er weer aan. Met familie en vrienden vieren we 

het oudejaar 2015 uit met een heerlijk drankje en een overheerlijke oliebol kijken wij allemaal naar de wijzers 

van de klok die langzaam vooruitgaan. Maar als beide wijzers op de 12 staan en de klokken beginnen te luiden 

en het vuurwerk wordt ontstoken gaan wij het nieuwe jaar 2016 in. Maar ook in dit nieuwe jaar zal geluk en 

verdriet weer heel dicht bij elkaar liggen, zowel in de vereniging als privé. En dan onze vereniging FC 

Binnenmaas. Laten wij hopen op een sportief succesvol jaar 2016. 

Na de kerst en oud- en nieuw gaan we ons weer opmaken voor de 2e helft van de competitie, maar dan 

moeten de weergoden wel meewerken in januari. Want het kan zomaar zijn dat er nog een vorstperiode 

aankomt en onze buur zit dan met smart te wachten  op een vorstperiode. Ook dit hoort bij de 

wintermaanden. Het is toch heerlijk voor de jeugd om heerlijk te schaatsen, maar dan moeten we wel even 

wachten op het vervolg van de competitie. Maar verlangend kijken we toch hier weer naar uit. Ons 

voetbalbloed gaat weer kriebelen. 

De nieuwjaarsreceptie van FC Binnenmaas moet een gezellige samenkomst zijn voor jong en oud. Op de 

nieuwjaarsreceptie moeten wij één grote familie zijn en kunnen nog even terugblikken op het oudjaar 2015. 

Maar dan moet gezelligheid troef worden met op de achtergrond Nederlandstalige muziek. We moeten toch 

het nieuwe jaar vieren met een feestje of niet en het voetbal even vergeten. Ik hoop dat vele naar de 

Nieuwjaarsreceptie toe komen, dit zou ook verheugend zijn voor het bestuur en de kantinebeheerster Renate 

en haar medewerkers. Stel hen niet teleur! 
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