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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2015/2016 

Nummer 8, 7 december 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 13 december 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: woensdag 9 december 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 168454 Binnenmaas A2 - Barendrecht A4 20:15 Derk v.d. Laan 

 Datum: zaterdag 12 december 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 60232 Groote Lindt 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 K. Ree 
 oefen Binnenmaas 2 - Rhoon 2 12:00 Derk v.d. Laan 
 66347 Binnenmaas 3 - Heinenoord 3 14:30 Cor van Eldik 
 70418 Strijen 4 - Binnenmaas 4 14:30 13:15 
 103170 Zwervers, IJVV de 7 - Binnenmaas 5 15:45 14:45 
 58363 Binnenmaas 6 - Poortugaal 3 12:30 Jan de Jong 
 70394 Hellevoetsluis 5 - Binnenmaas 7 14:30 13:15 
 57309 Binnenmaas 8 - ZBVH 3 14:30 Andreas Tollenaars 
 59522 Binnenmaas VE1 - BZC/Zuiderpark VE2 14:30 R. Dharampal 
 152788 Binnenmaas A1 - WFB A1 14:30 Edwin van Meeningen 
 168458 Binnenmaas A2 - Smitshoek A5 12:30 Ton van Schijndel 
 134694 Oude Maas B1 - Binnenmaas B1 11:00 09:30 
 111258 DRL B3 - Binnenmaas B2 15:00 14:00 
 126526 Binnenmaas C1 - NSVV C1 09:00 Tim de Klepper 
 158941 Binnenmaas C2 - OHVV C1 12:30 Cees Goud 
 115085 Binnenmaas C3 - v.v. Hekelingen C4 10:45 Chris Flokstra 
 168269 ZBVH D1 - Binnenmaas D1 10:30 09:15 
 122096 Binnenmaas D2 - LMO D2 09:00 Arjon Verzijl 
 166883 Smitshoek D5 - Binnenmaas D3 08:30 07:30 
 154072 Binnenmaas D4 - Barendrecht D10 09:00 Milan de Ruiter 
 135997 Binnenmaas D5 - OFB D1 10:45 Kevin de Jong 
 162511 Simonshaven D2G - Binnenmaas D6 09:00 08:00 Schol, A. 
 123692 Binnenmaas E1 - Oud-Beijerland E1 10:45 Edwin van Meeningen 
 162383 Binnenmaas E2 - RVVH E3 09:00 Leon Heijmans 
 151108 's-Gravendeel E1 - Binnenmaas E3 09:00 08:00 
 141705 Binnenmaas E4 - Barendrecht E11 09:00 Mike Jongkoen 
 134534 Binnenmaas E5 - Den Bommel/FIOS E1 10:45 Tim van Meijeren 
 160070 SHO E9 - Binnenmaas E6 08:30 07:45 
 153745 Zuidland F1 - Binnenmaas F1 08:30 07:30 
 157670 Overmaas F1 - Binnenmaas F2 09:00 08:00 
 139687 Binnenmaas F3 - Spartaan'20 F8 10:45 Rune Toet 
 131934 Simonshaven F1 - Binnenmaas F4 09:00 08:00 
 170868 Flakkee F3 - Binnenmaas F5 09:00 07:45 
 176142 Binnenmaas F7 - Oude Maas F6 09:00 Jermo Bertolim 
 minicomp NSVV MP1 - Binnenmaas MP1 09:30 
 minicomp NBSVV MP1 - Binnenmaas MP2 10:30 
 120773 Binnenmaas MB1 - Spartaan'20 MB1 12:30 René Gomersbach 
 113495 Binnenmaas MC1 - IFC MC1 10:45 Michael Kreukniet 
 147090 Moordrecht MD1 - Binnenmaas MD1 11:30 10:30 
 137945 Meeuwenplaat MD1 - Binnenmaas MD2 12:00 11:00 
 126770 VOC ME2 - Binnenmaas ME1 09:00 08:00 
 140298 Binnenmaas F6M - Zinkw. Boys F3 09:00 Anne van Hoorn 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 14:30 

 Datum: zondag 13 december 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 85305 Binnenmaas VE1 - Kocatepe VE1 10:30 Kevin de Jong 
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Programma volgende week 

Hieronder vindt u het programma vanaf 19 december 2015 van alle FC Binnenmaas teams. 

 Datum: zaterdag 19 december 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 60228 Piershil 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 J.G.P. Zuidwijk 
 171900 Binnenmaas 3 - Strijen 4 13:00 R. Dharampal 
 70376 Rhoon 5 - Binnenmaas 6 14:30 13:30 
 70397 Zuidland 6 - Binnenmaas 7 12:30 11:30 
 171943 Binnenmaas 8 - Poortugaal 5 13:00 Edwin van Meeningen 
 171000 SDV VE2 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 
 152755 DBGC A1 - Binnenmaas A1 11:30 10:00 
 111312 Binnenmaas B2 - GOZ B2 12:30 Ton van Schijndel 
 158878 OHVV C1 - Binnenmaas C2 12:00 10:45 
 166910 Oud-Beijerland D1 - Binnenmaas D3 10:00 09:15 
 154075 Binnenmaas D4 - DRL D5 09:00 Delano Wolff 
 135932 Strijen D3G - Binnenmaas D5 10:00 09:15 
 171685 Binnenmaas D6 - Flakkee D1 09:00 Bob Gomersbach 
 123663 DRL E2 - Binnenmaas E1 10:00 09:00 
 162385 Binnenmaas E2 - Bolnes E1 09:00 Joey de Graaf 
 151063 Overmaas E1 - Binnenmaas E3 10:15 09:15 
 141713 Binnenmaas E4 - Smitshoek E10 09:00 Junior van Esch 
 134538 Binnenmaas E5 - SSS E1 10:45 Joey Kruithof 
 160073 Binnenmaas E6 - 's-Gravendeel E2 09:00 Tim van Meijeren 
 153826 Binnenmaas F1 - RVVH F1 10:45 uitstel aanvragen 
 157678 GLZ Delfshaven F1 - Binnenmaas F2 10:30 09:30 
 139673 CKC F4 - Binnenmaas F3 09:30 08:30 
 131970 ZBVH F1 - Binnenmaas F4 09:00 08:00 
 113143 Binnenmaas F5 - Den Bommel/FIOS F2G 10:45 Rune Toet 
 136082 Barendrecht F11 - Binnenmaas F7 10:00 09:00 
 171260 Zuidland MD1 - Binnenmaas MD1 10:00 09:00 
 126788 PPSC ME1 - Binnenmaas ME1 08:45 07:45 
 140293 Binnenmaas F6M - SHO F9 09:00 Desley v d Boogaard 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7tegen7 7 tegen 7 13:30 

 Datum: maandag 21 december 2015 

 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 zaal Zaalvoetbaltoernooi - Tienvoet Heinenoord 19:00 

 

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 28 november 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Bolnes - Lombardijen 

 

1 - 0 

DCV - Kethel Spaland 2 - 3 

Feyenoord AV - Strijen 

 

1 - 1 

Groote Lindt - BVCB 

 
 

afg 
 

Papendrecht - Spirit 

  

3 - 1 

Piershil - Binnenmaas 
 

afg 
 

Soccer Boys - CWO 

  

0 - 3 

        Uitslagen 5 december 2015 

Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas - Papendrecht 3 - 3 

BVCB - Bolnes 

 

1 - 2 

CWO - DCV 

  

3 - 1 

Kethel Spaland - Groote Lindt 

 

3 - 1 

Lombardijen - Soccer Boys 

 

2 - 4 

Spirit - Feyenoord AV 1 - 3 

Strijen - Piershil 

 

2 - 5 

   
     Programma  12 december 2015 

   Wedstrijd 

   Bolnes - CWO 

     BVCB - Kethel Spaland 

   DCV - Lombardijen 

    Groote Lindt - Binnenmaas 

   Papendrecht - Feyenoord AV 

   Piershil - Spirit 

     Soccer Boys - Strijen 

    

        Programma  19 december 2015 
   Wedstrijd 

   Groote Lindt - BVCB 

    Piershil - Binnenmaas 

   
   

     Stand per 5 december 2015 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV  12 11 1 0 34 39 12 

Papendrecht  12 8 1 3 25 41 20 

BVCB  11 8 0 3 24 29 10 

Binnenmaas  11 6 2 3 20 22 20 

Kethel Spaland  12 6 1 5 19 26 26 

Strijen  12 5 3 4 18 20 21 

CWO 12 5 1 6 16 27 28 

Spirit  12 4 3 5 15 25 20 

Piershil  11 4 2 5 14 24 26 

Soccer Boys  12 4 1 7 13 18 33 

DCV  12 3 3 6 12 21 24 

Bolnes  12 4 0 8 12 24 37 

Groote Lindt  11 2 1 8 7 14 33 

Lombardijen  12 1 3 8 6 15 35 

 
 

 
 

 
 

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 23 t/m 29 november 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas 2 - Gravendeel 2 4 - 3 
 

Binnenmaas E5 - Oud-Beijerland E3 3 - 1 
Gravendeel 3 - Binnenmaas 4 5 - 6 

 

Heinenoord E2 - Binnenmaas E6 1 - 7 
Binnenmaas 5 - GOZ 4 4 - 2 

 

Spartaan'20 F3 - Binnenmaas F1 4 - 3 
Binnenmaas 6 - Pernis 5 8 - 4 

 

Spartaan'20 F5 - Binnenmaas F2 3 - 3 
Binnenmaas 8 - NSVV 6 7 - 0 

 

Binnenmaas F3 - Rhoon F9 5 - 9 
Binnenmaas A1 - Brielle A2 2 - 2 

 

v.v. Hekelingen F8 - Binnenmaas F4 2 - 10 
Binnenmaas C1 - v.v. Hekelingen C1 0 - 1 

 

GOZ F4 - Binnenmaas F5 1 - 3 
Binnenmaas C2 - Brielle C5G 4 - 2 

 

Binnenmaas F7 - Smitshoek F12 5 - 0 
Binnenmaas C3 - ZBVH C1 7 - 1 

 

Binnenmaas MB1 - Hekelingen MB1 2 - 3 
Spijkenisse D3 - Binnenmaas D1 2 - 4 

 

Binnenmaas MC1 - CKC MC1 6 - 1 
Gravendeel D1 - Binnenmaas D2 0 - 2 

 

Zuidland MD1 - Binnenmaas MD1 1 - 1 
Binnenmaas D4 - Oude Maas D3 7 - 1 

 

Gravendeel MD1 - Binnenmaas MD2 10 - 0 
Hellevoetsluis D3 - Binnenmaas D6 0 - 15 

 

Binnenmaas ME1 - VDL ME2 1 - 7 
Binnenmaas E1 - DBGC E1 3 - 2 

 

Binnenmaas F6M - DBGC F2 2 - 4 
Binnenmaas E2 - Maasstad Tediro E1 1 - 8 

 

Binnenmaas VE1 - Maasstad Tediro VE1 5 - 1 
Binnenmaas E3 - Rhoon E5 4 - 7 

   
         De wedstrijden van 30 november t/m 6 december 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

Binnenmaas A2 - 's-Gravendeel A1 2 - 2 
 

DVV09 C3 - Binnenmaas C3 1 - 3 
Den Bommel/FIOS E1 - Binnenmaas E5 6 - 1 

 

Spartaan'20 D5 - Binnenmaas D1 2 - 1 
Binnenmaas 1 - Papendrecht 1 3 - 3 

 

Binnenmaas D2 - ST Herkingen/NTVV D1 2 - 5 
Binnenmaas 2 - SC Feyenoord 2 (zat) 2 - 2 

 

SHO D4 - Binnenmaas D3 2 - 4 
Binnenmaas 3 - BZC/Zuiderpark 3 0 - 2 

 

Binnenmaas D5 - 's-Gravendeel D2G 3 - 4 
Oud-Beijerland 2 - Binnenmaas 4 3 - 5 

 

Binnenmaas D6 - Barendrecht D11 7 - 0 
Smitshoek 8 - Binnenmaas 5 4 - 2 

 

Rhoon E5 - Binnenmaas E3 4 - 5 
Rozenburg 6 - Binnenmaas 7 5 - 1 

 

DBGC F3 - Binnenmaas F5 0 - 3 
Zinkw. Boys 3 - Binnenmaas 8 1 - 0 

 

Binnenmaas MC1 - DBGC MC1 3 - 1 
Binnenmaas A1 - DBGC A1 0 - 2 

 

Binnenmaas MD1 - VVOR MD1 bno 
Binnenmaas B1 - Barendrecht B3 4 - 4 

 

Rhoon MD1 - Binnenmaas MD2 9 - 1 
Binnenmaas B2 - Heinenoord B2 3 - 2 

 

Spijkenisse F11 - Binnenmaas F6M 2 - 2 
's-Gravendeel C1 - Binnenmaas C1 2 - 0 

 

Zwarte Pijl VE1 - Binnenmaas VE1 
 

- 
 NSVV C3 - Binnenmaas C2 2 - 4 
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Digitaal overschrijven in amateurvoetbal - einde formulier 

Digitaal overschrijven wordt vanaf 7 december ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus 

zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf de dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een 

verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de 

KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen 

door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de 

overschrijving dan in gang gezet.  

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar 

de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer 

nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog 

noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt. 

Hoe gaat het in zijn werk? – klik hier !! 

 

Proef pleziermeting bij wedstrijden van A-junioren 

De KNVB gaat een proef doen met het meten van het spelplezier dat A-junioren ervaren. De 

proef loopt van het speelweekend van 6 november 2015 tot de winterstop. Alle A-

juniorencompetities, behalve de landelijke competities, doen mee aan de proef en de meting 

wordt een vast onderdeel binnen het DWF (het Digitale Wedstrijd Formulier). 

Waarom een pleziermeting? 

De KNVB staat voor voetbal om van te houden. Wekelijks zetten wij ons samen met 

verenigingen in om voetballiefhebbers zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de sport. 

Of je nou speler, scheidsrechter, bestuurslid of toeschouwer bent, we dragen allemaal bij 

aan het spelplezier op en rond de velden. Daadwerkelijk inzicht in hoe dat spelplezier 

ervaren wordt is daarbij waardevol. Enerzijds om inzichtelijk te maken hoe groot dit 

spelplezier is en anderzijds ook om daar waar het spelplezier laag is te werken aan 

verbetering. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Het invullen van de pleziermeting is een vast onderdeel van het akkoord geven op het DWF. Dit betekent dat zowel 

de aanvoerder van de uit- als thuisspelende vereniging dit onderdeel verplicht invult. Dit doen zij door aan te geven 

hoeveel plezier zij aan de wedstrijd hebben beleefd op een schaal van een tot vijf. Zonder invullen kan het formulier 

niet verstuurd worden. 

Tijdens de proef verzamelen we al deze metingen en aan het einde van de proef krijgen de deelnemende 

verenigingen een terugkoppeling. Hierin kun je als vereniging zien wat het gemiddelde cijfer van jouw A-

juniorenteams is ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook ten opzichte van de verenigingen uit de buurt. 

Hoe verder na de winterstop? 

We willen deze proef goed evalueren. Dit doen we enerzijds door een schriftelijke enquête en anderzijds gaan we 

een focusgroep organiseren. In deze focusgroep horen we graag jullie ervaringen en verwachtingen bij de verdere 

toepassing van de pleziermeting. Mocht je het als vereniging leuk vinden deel te nemen aan deze focusgroep, dan 

kun je je aanmelden via pleziermeting@knvb.nl 

Wanneer de proef goed bevalt en dit interessante gegevens oplevert wordt de sfeermeting in alle DWF’s 

geïntegreerd. 

 

 

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/15266/digitaal-overschrijven-in-amateurvoetbal%3B-einde-formulier
mailto:pleziermeting@knvb.nl
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Diverse mededelingen 

 

De keeperstraining van de  F, E, D en C is op 9 december de laatste in 2015. 

In 2016 beginnen wij weer op 13 januari . Wij wensen allen een goede Kerst en   een voorspoedig nieuwjaar. 

De keeperstrainers. 

 
 
Beste supporters 
 
Vrijdag 11 december speelt onze E2 de voorwedstrijd van FC Dordrecht tegen Sparta.  De wedstrijd vangt aan om 
18:15 in het stadion van FC Dordrecht. Kaarten zijn nog te  verkrijgen aan de kassa van het stadion.  
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Wedstrijdverslagen 

28-11 FC Binnenmaas 2 – ’s- Gravendeel 2 

Eindstand: 4-3 
Ruststand: 2-0 
 
 
Omdat Phiershil 1 – FC Binnenmaas 1 was afgelast had ik de mogelijkheid om bij het 2e van Binnenmaas te zitten, 
Binnenmaas 2 is de ploeg met nog 0 verliespunten en jacht maakt naar het kampioenschap en promotie naar de 2e 
klasse. 
Vandaag stond er een derby op het programma, ’s- Gravendeel kwam op bezoek en dat beloofde geen saaie wedstrijd 
te worden. 
 
’s- Gravendeel begon scherp aan de wedstrijd en dat resulteerde in de 3e minuut van de wedstrijd tot een schot op 
doel van Leon de Jong, maar hij zag zijn schot naast gaan. 
In de 10e minuut was het al meteen raak voor de mannen van Martin Remmes, Marvin van der Meijde kon alleen af op 
doelman Jordi Verkerk, waar iedereen dacht dat Marvin zelf zou schieten speelde hij de bal breed naar de goed 
meegelopen Tim Vos en Tim kon hierdoor de bal binnen tikken en dus de stand op 1-0 brengen. 
In de 23e minuut kreeg Binnenmaas opnieuw een grote kans, weer was het Marvin van de Meijde die werd 
weggestuurd, deze keer passeerde hij de doelman van ’s- Gravendeel maar oud Binnenmaas speler Harry Wierda wist 
de 2-0 te voorkomen door voor de bal te glijden. 
Tot de 39e minuut was het lastig voetballen, Binnenmaas maakte het zichzelf zwaar en het liep niet zoals iedereen 
wilde en was afgesproken. 
In de 39 minuut wist Kevin Weij  na een knappe actie vanaf de rechterkant de bal bij Marvin van der Meijde te krijgen 
en Marvin, waar hij eerst een assist bij de 1-0 gaf, was hij nu degene die de 2-0 op het scorebord zette. 
’s- Gravendeel zette nog wel even aan om met een kleiner verschil de rust in te gaan. Dejan Bislimi zag zijn vrijetrap 
vanaf de rechterkant net naast gaan en Youri Ton probeerde het van grote afstand, maar echt gevaarlijker dan wat 
afstandschoten wist ’s- Gravendeel niet te worden. 
 
De 2e helft begon Binnenmaas aanvallend, het was duidelijk dat ze de wedstrijd snel wilden beslissen voordat ’s- 
Gravendeel nog het gevoel zou krijgen een kansje te hebben om terug te komen. 
In de 51e minuut zag Marvin van der Meijde zijn schot net over gaan na een goed genomen hoekschop van Ricardo de 
Rijcke. 
In de 59e minuut wat het opnieuw Marvin van der Meijde, maar deze keer werd zijn schot van richting veranderd door 
een speler van ’s- Gravendeel. Duidelijker dan dit kon haast niet, maar toch was de scheidsrechter van mening dat het 
een achter bal was en besloot dan ook zijn eigen zin te doen.  
In de 68e minuut werd Kevin Weij binnen de 16 meter van ’s- Gravendeel overduidelijk neergelegd en dus overduidelijk 
een strafschop, maar opnieuw zag de scheidsrechter (die nog onderweg was vanaf de middenlijn) het niet en wuifde 
dit weg. 
In de 76e minuut wist ’s- Gravendeel dan toch te scoren, Leon de Jong mocht door de verdediging van Binnenmaas 
slalommen en ook nog binnen schieten en nu was de stand dus 2-1 en was alles nog mogelijk. 
6 minuten later gebeurde dan ook waar iedereen bang voor was, inderdaad ’s- Gravendeel maakte de 2-2.  
De scheidsrechter gaf een strafschop aan ’s- Gravedeel en eerlijk is eerlijk het was in mijn ogen ook een overtreding. 
De strafschop werd goed binnengeschoten door Dejan Bislimi en hiermee stond het weer gelijk. 
2 minuten later (dus in de 84e minuut) was het alweer 3-2 voor Binnenmaas, na een goede combinatie tussen Kevin 
Weij en Marvin van der Meijde wist de laatste de bal bij Ricardo de Rijcke te krijgen, het was geen gemakkelijke bal 
maar hij werd uitstekend binnen geschoten door Ricardo. 
Lang genieten van deze voorsprong kon Binnenmaas niet, want 3 minuten later was het alweer de beurt voor ’s- 
Gravendeel om te juichen. Het was lastig om te zien hoe dit doelpunt tot stand kwam, de feiten waren wel dat Bjorn 
den Otter uitendelijk de bal als laatste raakte en dus in eigen doel tikte, maar dat de actie daarvoor al buitenspel werd 
gevlagd door onze grensrechter. Het zal u natuurlijk niet verbazen dat dit weg werd gewuift door de scheidsrechter 
(die inderdaad nog onderweg was vanaf de middenlijn). Buiten het slechte optreden van de scheidsrechter kon 
Binnenmaas de schuld bij zichzelf neerleggen, ze hadden het al veel eerder af moeten maken. 
3-3 een stand waar ’s- Gravendeel mee had kunnen leven, maar Binnenmaas was niet van plan om de punten weg te 
geven, zeker niet aan ’s- Gravendeel. 
Dan nog maar een keer aanzetten en alles geven voor nog die eene grote kans voor opnieuw de voorsprong, maar veel 
tijd hadden ze niet meer. 
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Toch kreeg Binnenmaas die grote kans, Milton Keeldar werd neergelegd binnen de 16 meter en deze keer werd er wel 
een strafschop toegekend door de scheidsrechter (die inmiddels al halverwege de helft van ’s- Gravendeel was). En 
wie moet deze strafschop dan nemen, iedereen wist dat dit de laatste kans zou zijn en dit het moment was van 3 
punten of 1 punt en puntverlies tegen                      ’s- Gravendeel. De strafschoppen specialist Kevin Kuijer was al 
gewisseld en dus nu moest iemand anders het doen. Natuurlijk is het dan Marvin van der Meijde de topschutter van 
de gehele selectie die de bal oppakt, neer legt en klaar gaat staan en wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter. 
Marvin neemt de aanloop en dan is het even stil, iedereen houd de adem in tot het moment dat Marvin de bal raakt, 
de bal gaat hard door het midden waar de doelman al onderweg was naar de hoek, het net van het doel beweegt, 
gejuich in het veld, aan de kant en vanaf de tribune en er is opluchting. Marvin van der Meijde schiet de 4-3 binnen en 
hiermee de beslissende. 
Eindstand 4-3 in het voordeel van Binnenmaas 2, wat een wedstrijd. 
 
Natuurlijk baalden de spelers van ’s- Gravendeel, maar een aantal hadden aangegeven dat het wel terecht was, maar 
het had zo anders kunnen zijn. 
Als het hier gelijk was geweest dan kon Binnenmaas hier niet de scheidsrechter de schuld van geven, alleen zichzelf. 
Wel heb ik er over gedacht om in dit verslag te vermelden dat het in en in triest is dat er nog zulke scheidsrechters 
mogen fluiten, dat dit soort scheidsrechters een wedstrijd volledig kapot fluiten, maar heb toch besloten om dat niet 
te doen ;) 
 
De volgende wedstrijd komt Feyenoord op bezoek en dan kunnen de mannen van Martin Remmers echt een grote slag 
slaan naar het kampioensschap. 
 
Opstelling: Joey de Jong, Jannick vd Laan, Dennis Kooyman, Ricardo de Rijcke, Marvin vd Meijde, Kevin Weij, Kevin 
Kuijer, Thierry de Vrijer, Jorn Breure, Lennert Kleywegt en Tim Vos. 
 
Wissels: Milton Keeldar, Robbie Pors, Sander Gevaert en Bjorn Otter. 
 
Alexander Kranendonk 
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05-12 FC Binnenmaas 1 – Papendrecht 1 
Eindstand: 3-3 
Ruststand: 2-2 
 
 
Vandaag kwam Papendrecht, de nummer 3 van de competitie, op bezoek. 
Een goede tegenstander waarvan Binnenmaas wist dat het niet gemakkelijk zou worden. 
Maar ook Papendrecht wist dat ze hier niet even zouden winnen en dat het nog wel eens een interessante wedstrijd 
kon worden. 
 
 
Papendrecht zette direct druk en het was duidelijk dat Binnenmaas daar moeite mee had. 
Eigenlijk werden we op alle fronten afgetroeft en op deze manier kon het ook niet lang duren tot een openingstreffer 
van de bezoekers. 
In de 8e minuut stond er dan ook al 0-1 op het scorebord, Jeffrey Beek zag zijn afstand schot in de linkerhoek gaan 
waar Joey de Jong kansloos was. 
Leo Dekker moest tot de 16e minuut van de wedstrijd wachten voor een eerste kans van Binnenmaas kant, maar dit 
was dan ook wel gelijk de gelijkmaker. 
Richard vd Wilt stuurde met een goede pass Sander de Heus weg, die met een goede actie en strakke voorzet Danny 
Maijers wist te vinden die uiteindelijk de bal binnen schoot en dus 1-1 
Precies 2 minuten kon Binnenmaas genieten van deze gelijkmaker, want toen was het alweer Papendrecht met een 
doelpunt. Koen Lighaam kopte de bal binnen na een hoekschop van de rechterkant en Binnenmaas kon weer opnieuw 
beginnen. 
In de 21e minuut was Papendrecht opnieuw gevaarlijk, Mitch Bos kon alleen op Joey de Jong maar Joey maakt zijn doel 
goed klein te houden en wist de 1-3 te voorkomen. 
In de 22e minuut was de 2e grote kans voor Binnenmaas en opnieuw was het raak. 
Danny Maijers die al een doelpunt op zijn naam had stuurde nu Rolin Notenboom weg die 1 op 1 kwam te staan 
tegenover de doelman van Papendrecht Siggy Schutte, Rolin schoot rustig langszij Siggy de bal binnen en bracht de 
stand op 2-2. 
In de 42e minuut was de laatste gevaarlijke kans van de eerste helft en deze was voor Papendrecht. Jeffrey Beek had 
zich zelf met een goede actie vrijgespeeld, maar omdat Leon vd Stel zichzelf voor de bal gooide wist hij te voorkomen 
dat de bal terecht kwam bij de spits van Papendrecht en vrij binnen kon schieten. 
 
In de eerste helft lieten beide ploegen zien zeer effectief om te gaan met de kansen en dat beloofde een spannende 2e 
helft te worden tussen de nummer 3 en 4 uit de competie, twee elftallen die zeer aan elkaar gewaagd waren. 
In de 47e minuut was het Papendrecht met de 1e kans in de 2e helft, Dennis Herremans schoot de bal na een 
hoekschop direct op doel, maar deze ging hoog over. 
In de 57e minuut was de eerste kans van Binnenmaas in de 2e helft en dit was ook gelijk de voorsprong. 
Het was opnieuw Danny Maijers met het voorbereidende werk die bal bij Rolin Notenboom wist te krijgen en Rolin 
maakte opnieuw goed af, alleen nu was het voor de voorsprong en dus de 3-2. 
Tussen de 57e minut en de 78e minuut waren er niet echt veel kansen, wel veel werklust van beide teams. In de 78e 
minuut kon Binnenmaas de wedstrijd beslissen, Danny Maijers stond alleen voor de doelman van Papendrecht,  hij  
schoot de bal over Siggy Schutte heen maar helaas ging de bal tegen de lat en dus niet in het doel. 
In de 85e minuut was het Papendrecht met het laatste woord en dus de gelijkmaker. Na een rommelige situatie binnen 
de 16 van Binnenmaas kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van de aanvoerder van Papendrecht, Nick Kamerling, 
en kon de bal gemakkelijk binnen tikken en de eindstand op 3-3 brengen. 
 
Een eindstand waar je vooraf voor zou tekenen, maar achteraf gezien hebben we echt wel de mogelijkheid gehad om 
de volle winst binnen te halen, dus een beetje dubbel gevoel was er wel. 
De mannen van Leo Dekker hebben vandaag hard  gewerkt, met en voor elkaar gestreden en hebben laten zien mee te 
kunnen draaien met de top van de 2e klasse. 
 
Volgende week spelen we uit bij een oude bekende van afgelopen seizoen, dan wordt er uit gespeeld bij Groote Lindt 
de nummer 13 van de competitie. 
 
Opstelling: Joey de Jong, Mike Post, Leon vd Stel, Rianto Vrutaal, Richard vd Wilt, Johnny Maijers, Remco vd Stel, Bas 
de Kruijff, Sander de Heus, Danny Maijers en Rolin Notenboom 
 



 - 24 - 

Wissels: Sem Kerkhof, Lennert Kleywegt, Aaron Perez en Desi Sanderse 
 

 

05-12 Binnenmaas 2 gaat de winterstop in na Topper tegen Feyenoord 
 
Eindstand 2-2 
Ruststand 2-1 
 
Vandaag speelde Binnenmaas 2 zijn laatste competitiewedstrijd in het jaar 2015 en dat was thuis de kraker tegen 
Feyenoord. 
Het verschil tussen Binnenmaas en Feyenoord was 9 punten in het voordeel van Binnenmaas. 
Dus als Feyenoord nog een serieuze betekenis in het kampioenschap wilde hebben dan moest het vandaag winnen. 
Maar het moest dan wel winnen van een tegenstander die nog geen puntverlies heeft en daarom terecht op de 1e 
plaats staat. 
Binnenmaas begon sterk aan de wedstrijd en kwam binnen 10 minuten al op 2-0 voorsprong. In deze fase kreef 
Feyenoord voetbal les en werd op alle fronten afgetroeft. 
Waar Binnenmaas vergat de 3-0 te maken was het Feyenoord die vlak voor rust terug kwam naar de 2-1 en vlak voor 
het eindsignaal kwamen ze zelfs nog terug op 2-2. Een eindstand waar Feyenoord niets aan heeft en Binnenmaas 2 
heeft na 12 wedstrijden de eerste verliespunten. 
Maar niks om voor te schamen, het elftal heeft een uitstekende eerste seizoenshelft gespeeld en kan nu de winterstop 
in. 
Net als afgelopen jaar heb ik de statistieken bijgehouden en hierbij de uitblinkers: 
 

- 12 wedstrijden gespeeld, 11 gewonnen, 1x gelijk 

- 63 doelpunten voor (gemiddeld 7.6 per wedstrijd) 

- 17 doelpunten tegen (gemiddeld 1,4 per wedstrijd)  

- Doelpuntsaldo, + 46 

- 7 gele kaarten, 0 rode kaarten 

- Top scorders :  

1. Marvin vd Meijde, 23 doelpunten 
2. Tim Vos, 8 doelpunten 
3. Kevin Weij en Kevin Kuijer, 6 doelpunten 

- Trainingsopkomst:  

1. Thierry de Vrijer, 100% 
2. Lars van Meeningen, 95% 
3. Marvin vd Meijde en Kevin Weij, 90% 

- Gemiddelde trainingsopkomst, 73,18% (sept t/m nov) 

- Meest gespeelde minuten:  

1. Thierry de Vrijer, 1040 min (96,30%) 
2. Kevin Weij, 1005 min (96,06%) 
3. Marvin vd Meijde, 825 min (76,39% ) 

 
 
De eerste wedstrijd voor Binnenmaas 2 in het jaar 2016 is op 13 februari, dan speelt het de uitwedstrijd tegen Strijen, 
dan gaat de echte jacht beginnen naar het kampioenschap. 
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Alexander Kranendonk 
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Binnenmaas E1 – DBGC E1 

 

28 November 2015 – Op deze zonnige en frisse herfstochtend staat er een thuiswedstrijd tegen DBGC E1 op het programma. Gek 

genoeg zijn we die al tegengekomen in deze nog jonge competitie. Maar nu dus al de terugwedstrijd. Toen wonnen we uiteindelijk 

nog vrij ruim met 6-2, maar de tegenstander zal vast gebrand zijn op een beter resultaat deze keer.  

DBGC trapt af voor de eerste helft. Al redelijk snel weten we DBGC vast te zetten op eigen helft. Het duurt daarom ook niet lang 

voordat we de eerste kans krijgen. Een mooi balletje terug van Milan stelt Karsten in staat uit te halen, maar het schot gaat net 

over. De volgende kans komt iets later als van achteruit Melo kan opbouwen en keurig Milan aanspeelt in de as. Milan lijkt wat 

lang te wachten, maar geeft nog precies op tijd een afgemeten steekpass op Finn. Die neemt aan en schiet kruiselings binnen voor 

de 1-0. Mooie goal hoor! We blijven de bovenliggende partij omdat de verdediging de controle over de DBGC aanval heeft en de 

wind helpt ook een handje mee. We blijven druk houden op de goal van DBGC. Zo kan Sieb een keer goed oprukken en van ver 

uithalen. Zijn schot spat uiteen op de lat! Daarna blijven er kansen komen voor Binnenmaas om de voorsprong uit te bouwen. Zo 

schiet Milan een keer wat te zacht op goal. Er is nog een mooie kans als Karsten vanaf links Finn kan bereiken met een lange pass. 

Helaas gaat zijn schot rakelings over. Vlak voor rust nog een mooie schietkans van Iris vanaf rechts. Maar ook dit afstandsschot 

gaat jammer genoeg naast. DBGC is amper gevaarlijk geweest in de eerste helft, dus als de scheids fluit voor rust overheerst toch 

het gevoel dat we ruimer hadden moeten voorstaan. 

De tweede helft begint echter weer goed met een mogelijkheid voor Binnenmaas als Iris een steekballetje op Finn geeft. Zijn schot 

gaat maar net naast. Doordat DBGC nu de wind mee heeft, kunnen of zij nu wat gevaarlijker worden voorin. De DBGC-keeper 

hanteert de lange bal die vaak voor gevaar zorgt. Zo krijgen zij nu wat corners te nemen, wat altijd oppassen geblazen is. De eerste 

corner van DBGC wordt nog over gekopt. Iets later weer een kans voor DBGC. Nu schieten ze voorlangs. Dan een vrije trap in de 

buurt van de goal. Maar gelukkig gaat die ook over. Vervolgens dient zich weer een kans aan voor de tegenstander, maar is het 

Mark die attent staat te keepen en de bal onderschept.  Maar wat zich al een tijdje aandient, gebeurt uiteindelijk ook als DBGC 

weer een corner mag nemen en een van hun lange verdedigers de 1-1 binnenkopt. Waarschijnlijk heeft dit onze spelers wakker 

geschud, want daarna laat ook Binnenmaas weer van zich horen. Het is Davide die vanaf links Milan kan wegsturen met een pass. 

Milan bewaart het overzicht en stelt Iris in staat om in kansrijke positie uit te halen. Met dit buitenkansje weet zij wel raad en zet 

de 2-1 op de borden. Terwijl ik nog mijn notities sta bij te werken over dit mooie doelpunt, ligt echter de 2-2 gelijkmaker alweer in 

de goal. Dit euvel hebben we al eens vaker gezien dit seizoen. Even een momentje van concentratiegebrek zullen we maar 

zeggen… Nu het einde van de wedstrijd nadert willen beide ploegen nog voor de volle winst gaan, dus er zijn kansen aan beide 

kanten. Zo besluit Esmee nog eens van ver op doel te schieten en dwarrelt haar afstandsschot zo op de lat. Even later krijgt DBGC 

vanaf rechts een kans als de bal hoog wordt ingebracht. Maar Mark heeft de bal in de smiezen en lijkt eenvoudig te plukken. Hij 

wordt echter omver gelopen door een DBGC-aanvaller. De bal eindigt bij een DBGC speler die vervolgens binnenschiet. De scheids 

keurt de goal echter geheel terecht af. Dit tot grote ontsteltenis van de DBGC trainers die zich niet onbetuigd laten. Waar het in 

eerdere wedstrijden nu meestal fout afliep, is het geluk nu aan onze zijde. Het is zo’n beetje de laatste minuut van de speeltijd als 

Esmee een lange pass op Milan geeft. De DBGC verdedigers tasten mis en zo kan Milan op de keeper af. Met een bekeken streling 

van de bal, kan Milan de 3-2 binnenwerken. Als de scheids iets daarna fluit voor het einde, is hij bij de DBGC leiding de gebeten 

hond en druipen zij, zonder de penalty’s nog te willen nemen, af. 

Als we in de eerste helft wat effectiever waren geweest was het waarschijnlijk niet meer zo spannend geworden. Maar al met al is 

het toch wel fijn dat we nu ook eens de gelukkige kant van voetbal hebben meegemaakt. 
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Ingezonden 

De vrijwilligers 

De vereniging FC Binnenmaas draait op vele en vele vrijwilligers. Als wij deze mensen niet hadden zal het 

snel afgelopen zijn met FC Binnenmaas. Deze mensen zijn van onschatbare waarde voor ons clubje 

Ik denk hierbij aan het bestuur, commissieleden, werkgroep, medische staf, consul, trainers, leiders, 

begeleiders, kantinemedewerkers en personen die de jongens en meisjes vervoeren naar de uitwedstrijden. 

Daarom respect voor al deze vrijwilligers, waar we trots op mogen zijn als club!! 

***** 

Best sportvrienden, 

Wat gaat de tijd toch snel. In 2005 waren we nog twee zelfstandige verenigingen. En in het jaar 2016 bestaat 

de vereniging FC Binnenmaas 10 jaar! Ook hebben we in deze jaren wel eens voor- en tegenspoed gekend. 

Laten wij nog even stilstaan bij die ons ontvallen zijn in de afgelopen jaren. Maar het leven gaat weer door, 

zo ook in de vereniging als privé. Ook hebben we een hoogtepunt gekend in ons 9e jaar promoveerde het 1e 

elftal naar de 2e klasse KNVB en kon er weer een feestje gebouwd worden. 

Het huidige bestuur zal het met me eens zijn dat het gemakkelijker is om een terugblik te doen van de 

afgelopen 9 jaar, dan een voorspelling te doen hoe de vereniging er over 5 of 10 jaar uit zal zien. 

Maar laat ik eens zomaar een vooruitblik doen voor de komende jaren: gezien de nieuwe woningbouw in 

Puttershoek en Maasdam moet het mogelijk zijn van 850 leden te groeien naar 1000 leden. Ook het aantal 

leden bij de KNVB neemt weer toe, ook de dames- en meisjes voetbal groeit. 

***** 

De grasvelden 

Als het enige tijd regent op de donderdag en vrijdag zijn we al gauw geneigd te zeggen “het zal wel niet 

doorgaan zaterdag:” Maar we hebben nog steeds heel weinig afgelastingen gehad en liggen goed op 

schema. Wel is er wel eens de nodige kritiek als er teveel wedstrijden op het hoofdveld en veld 1 worden 

gespeeld. Als de consul de speelvelden goedkeurd zal er gespeeld moeten worden. Want het is nu éénmaal 

zo  dat hij beslist of het wel of niet doorgaat en moeten de mannen van wedstrijdzaken aan het werk. Zij 

delen de velden in waar de teams op spelen. Respect voor deze mannen om zo vele teams op de zaterdag te 

laten spelen, als de weergoden gunstig gezind zijn. 

Jaap Stooker 
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