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DE DERDE HELFT 

CLUBBLAD VAN VOETBALVERENIGING 

FC BINNENMAAS 
Seizoen 2014/2015 

Nummer 10, 26 januari 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 1 februari 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: dinsdag 27 januari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 oefen Binnenmaas 2 - Strijen 2 20:15 - 

 Datum: zaterdag 31 januari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       
 6374 VVOR 1 - Binnenmaas 1 14:30 13:00 R.D. de Groot 
 oefen Binnenmaas 2 - De Alblas 2 12:00 - 
 20566 Binnenmaas 4 - Barendrecht 9 14:30 - 
 107291 Binnenmaas 5 - SHO 6 14:30 R. Dharampal 
 15506 Binnenmaas 6 - GOZ 5 12:30 Jan de Jong 
 6429 Zwervers, IJVV de 7 - Binnenmaas 7 14:30 13:30 
 4842 Binnenmaas 8 - NSVV 7 12:30 Ton van Schijndel 
 6452 Lombardijen VE2 - Binnenmaas VE1 11:00 10:00 
 oefen Binnenmaas A1 - EBOH A1 12:30 Derk v.d. Laan 
 118716 Jonge Spartaan A3 - Binnenmaas A2 14:30 13:15 
 173155 Besiktas B1 - Binnenmaas B1 13:15 11:45 
 122795 's-Gravendeel B1 - Binnenmaas B2 12:00 11:15 
 128775 Zwervers, IJVV de C2 - Binnenmaas C1 12:15 10:45 
 183556 Binnenmaas C2 - Coal C1 09:00 Jesper de Ruiter 
 136820 Binnenmaas D1 - 's-Gravendeel D1 10:45 Kevin de Jong 
 136927 Binnenmaas D2 - Heinenoord D1 09:00 Milan de Ruiter 
 136871 Zwervers, IJVV de D3 - Binnenmaas D3 10:15 09:15 
 136619 Binnenmaas D4 - Rijnm/Hgvl.Sp. D3 10:45 Arjon Verzijl 
 136722 VFC D7 - Binnenmaas D5 11:00 10:00 
 149107 Spijkenisse E2 - Binnenmaas E1 08:30 07:30 
 148424 Binnenmaas E2 - Maasstad Tediro E1 09:00 Bob Gomersbach 
 148423 Binnenmaas E3 - DRL E4 10:45 Chris Flokstra 
 148670 DRL E5 - Binnenmaas E4 09:00 08:00 
 148431 Besiktas E2 - Binnenmaas E5 09:00 08:00 
 148965 SHO E5 - Binnenmaas E6 09:45 09:00 
 148692 Binnenmaas E7 - DBGC E2 09:00 Yanik Gomersbach 
 148541 Binnenmaas E8 - Coal E2 09:00 Jasper Barendrecht 
 162468 Poortugaal F1 - Binnenmaas F1 09:45 08:45 
 162749 RVVH F3 - Binnenmaas F2 11:30 10:30 
 162219 Binnenmaas F3 - Slikkerveer F4 10:45 Jerremy Boode 
 178227 Binnenmaas F4 - TransvaliaZW F2 09:00 Sven Goud 
 162673 Binnenmaas F5 - SSS F3 09:00 Dave Troost 
 162048 Slikkerveer F5 - Binnenmaas F6 09:45 08:45 
 MiniComp NSVV MP1 - Binnenmaas MP1 11:45 11:00 
 MiniComp NSVV MP3 - Binnenmaas MP2 11:45 11:00 
 MiniComp Strijen MP1 - Binnenmaas MP3 09:30 08:45 
 186625 Binnenmaas MC1 - Slikkerveer MC1 10:45 Emiel Dekkers 
 136992 Smitshoek D8 - Binnenmaas D6M 08:30 07:30 
 187426 XerxesDZB MD2 - Binnenmaas MD2 10:00 09:00 
 187538 SHO ME2 - Binnenmaas ME1 10:00 09:15 
 181354 Vlotbrug E6G - Binnenmaas E9M 10:00 09:00 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 1 februari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 38772 Kocatepe VE1 - Binnenmaas VE1 09:30 08:30 
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Programma volgende week 

 
Hieronder vindt u het programma vanaf 7 februari 2015 van alle FC Binnenmaas teams.  

 Datum: zaterdag 7 februari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 8369 Binnenmaas 1 - GSC/ODS 1 14:30 J.C.H. van Eersel 
 13892 Bolnes 2 - Binnenmaas 2 11:00 09:30 R.A. Hos 
 6397 Smitshoek 4 - Binnenmaas 4 13:00 11:30 
 6408 Barendrecht 12 - Binnenmaas 5 15:00 14:00 
 6419 Barendrecht 15 - Binnenmaas 6 14:00 13:00 
 9182 Binnenmaas 7 - Spijkenisse 9 12:30 - 
 19046 Binnenmaas 8 - Oud-Beijerland 4 14:30 R. Dharampal 
 1886 Binnenmaas VE1 - NSVV VE2 14:30 Marco in 't Veld 
 6463 Poortugaal A1 - Binnenmaas A1 14:30 13:00 G.P. Piket 
 119558 Binnenmaas A2 - Strijen A2 12:30 - 
 173156 DBGC B1 - Binnenmaas B1 12:30 11:00 
 123934 Binnenmaas B2 - Den Bommel B1 10:45 Cees Goud 
 130570 Rhoon C1 - Binnenmaas C1 10:15 08:45 
 130392 Slikkerveer C3 - Binnenmaas C2 15:15 14:00 
 138731 Feyenoord AV D3 - Binnenmaas D1 09:00 07:45 
 138672 Binnenmaas D2 - Kocatepe D2 09:00 Jesper de Ruiter 
 139131 Slikkerveer D3 - Binnenmaas D3 11:15 10:15 
 138858 Spijkenisse D8 - Binnenmaas D4 08:30 07:30 
 138959 SHO D8 - Binnenmaas D5 12:00 11:15 
 151808 Binnenmaas E1 - Jonge Spartaan E1 10:45 Milan de Ruiter 
 151876 Capelle E3 - Binnenmaas E2 08:30 07:30 
 151919 Barendrecht E8 - Binnenmaas E3 10:00 09:00 
 152062 NSVV E3 - Binnenmaas E4 08:30 07:30 
 152118 Binnenmaas E5 - Barendrecht E9 10:45 Jerremy Boode 
 151950 Binnenmaas E6 - NSVV E4 09:00 Raymond Buitendijk 
 151502 Jonge Spartaan E5 - Binnenmaas E7 09:00 07:45 
 151644 NSVV E6 - Binnenmaas E8 09:45 08:45 
 165736 Spartaan'20 F4 - Binnenmaas F1 11:30 10:30 
 165334 Binnenmaas F2 - DHZ F1 09:00 Lars Remmers 
 179133 Hekelingen F4 - Binnenmaas F3 10:45 09:45 
 165210 GOZ F3 - Binnenmaas F4 08:30 07:45 
 165197 Binnenmaas F5 - GOZ F4 09:00 Emiel Dekkers 
 165625 Binnenmaas F6 - DRL F5 09:00 Mike Jongkoen 
 138953 Binnenmaas D6M - Poortugaal D5 10:45 Emiel Dekkers 
 187380 Zwervers, IJVV de MD1 - Binnenmaas MD2 08:30 07:30 
 187735 Jonge Spartaan ME2 - Binnenmaas ME1 11:30 10:15 
 181369 Brielle E8 - Binnenmaas E9M 09:00 08:00 
 train Trainingsgroep 13:30 
 7 x 7 7 tegen 7 - competitie 14:30 

 Datum: zondag 8 februari 2015 
 Compnr   Wedstrijd                                               Aanvang  Vertrek  Scheidsrechter       

 31874 Binnenmaas VE1 - LMO VE1 10:30 - 
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Uitslagen en stand Binnenmaas 1 
 

Uitslagen van 24 januari 

Wedstrijd Uitslag 

Feyenoord AV - DHV 
  

6 - 0 

Binnenmaas - Groote Lindt 
 

afg 
 

's-Gravendeel - ZBC '97 
  

afg 
 

NSVV - GSC/ODS 
  

afg 
 

SSS - De Alblas 
 

0 - 0 

Seolto - VVOR 
   

afg 
 

Zwervers IJVV - EBOH 
   

afg 
 

        

 
 
 

       

Programma voor 31 januari 
   

Wedstrijd 
   

Feyenoord AV - 's-Gravendeel 
   

DHV - NSVV 
     

De Alblas - Zwervers IJVV 
   

EBOH - SSS 
     

GSC/ODS - Groote Lindt 
    

VVOR - Binnenmaas 
    

ZBC '97 - Seolto 
    

 
 
 
 
 

       

Programma voor 7 februari 
   

Wedstrijd 
   

Binnenmaas - GSC/ODS 
    

's-Gravendeel - EBOH 
     

Groote Lindt - VVOR 
     

NSVV - ZBC '97 
    

SSS - Feyenoord AV 
   

Seolto - De Alblas 
    

Zwervers IJVV - DHV 
     

 
 
 
 

       

Stand per 24 januari 

Team WG WI GL VL PU DV DT 

Feyenoord AV 14 13 0 1 39 63 10 

NSVV 13 9 2 2 29 29 21 

Groote Lindt 13 9 1 3 28 37 19 

SSS 14 9 1 4 28 32 27 

VVOR 13 6 4 3 22 39 21 

De Alblas 14 6 3 5 21 24 24 

ZBC '97 13 6 2 5 20 28 27 

Zwervers IJVV 13 6 1 6 19 23 31 

sGravendeel 13 5 3 5 18 27 28 

EBOH 12 3 3 6 12 10 21 

Binnenmaas 13 3 3 7 12 23 25 

Seolto 13 1 2 10 5 15 41 

GSC/ODS 13 1 2 10 5 11 41 

DHV 13 1 1 11 4 19 44 
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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/afgelastingen/ 

 Ook kan je NOS Teletekst pagina 603 bekijken vanaf vrijdagmiddag. 

 Ga in geen geval allemaal bellen naar het clubgebouw. Bedenk wat er gebeurt indien ruim 650 spelende leden 

dit nummer bellen over afgelastingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen 

 
De wedstrijden van 12 t/m 18 januari 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

 
Binnenmaas 1 - Den Bommel 1 3 - 2 

 

Jonge Spartaan E1 - Binnenmaas E1 2 - 1 
SSS 3 - Binnenmaas 5 2 - 4 

 

Binnenmaas E2 - Capelle E3 2 - 2 
WCR 3 - Binnenmaas 6 6 - 2 

 

Binnenmaas E3 - Barendrecht E8 3 - 3 
Zinkw. Boys 4 - Binnenmaas 7 1 - 1 

 

Binnenmaas E4 - NSVV E3 2 - 2 
NTVV 2 - Binnenmaas 8 afg 

 

Barendrecht E9 - Binnenmaas E5 4 - 2 
Binnenmaas VE1 - Rockanje VE1 2 - 1 

 

NSVV E4 - Binnenmaas E6 1 - 7 
Binnenmaas A1 - Zwerver A1 0 - 2 

 

Binnenmaas E7 - Jonge Spartaan E5 2 - 7 
Strijen A2 - Binnenmaas A2 5 - 2 

 

Binnenmaas E8 - NSVV E6 1 - 9 
Binnenmaas B1 - DBGC B1 4 - 2 

 

Binnenmaas F1 - Spartaan'20 F4 1 - 4 
Den Bommel B1 - Binnenmaas B2 afg 

 

DHZ F1 - Binnenmaas F2 1 - 3 
Binnenmaas C1 - Rhoon C1 4 - 0 

 

Binnenmaas F3 - Hekelingen F4 2 - 2 
Binnenmaas C2 - Slikkerveer C3 1 - 6 

 

Binnenmaas F4 - GOZ F3 3 - 2 
Binnenmaas D1 - Feyenoord AV D3 2 - 3 

 

GOZ F4 - Binnenmaas F5 0 - 1 
Kocatepe D2 - Binnenmaas D2 3 - 6 

 

DRL F5 - Binnenmaas F6 17 - 0 
Binnenmaas D3 - Slikkerveer D3 2 - 2 

 

Poortugaal D5 - Binnenmaas D6M 1 - 3 
Binnenmaas D4 - Spijkenisse D8 afg 

 

Binnenmaas MD2 - SHO MD2 0 - 0 
Binnenmaas D5 - SHO D8 1 - 4 

 

Binnenmaas E9M - Gravendeel E4 2 - 0 
 
 
 
 
 

      De wedstrijden van 19 t/m 25 januari 2015 

Wedstrijd Uitslag   Wedstrijd Uitslag 

 
NSVV 4 - Binnenmaas 5 4 - 5 

 

Zwervers, IJVV de D1 - Binnenmaas D1 3 - 3 
Binnenmaas 7 - Heinenoord 4 1 - 3 

 

Binnenmaas VE1 - Abbenbroek VE1 4 - 6 
Binnenmaas VE1 - RVVH VE1 5 - 2 

 

overige wedstrijden afgelast !!! 
   

http://www.fcbinnenmaas.nl/afgelastingen/
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Cursus pupillentrainer ! 
 
Beste (aankomende) pupillen trainers, 
 
Binnenkort (30 januari) starten wij met de cursus “pupillentrainer” op ons eigen complex. De opleiding staat 
onder leiding van Kor v.d. Heiden die zal worden bijgestaan door de trainer van FC Binnenmaas 1, Leo 
Dekker. 
 
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en beginnen op vrijdag 30 januari as. 
Alle avonden zullen op vrijdag plaatsvinden, van 19.00 tot 21.00 uur. 
De data zijn dan als volgt: 30-1, 6-2, 13-2, 6-3, 13-3, 20-3 en 27-3 
 
Het programma krijgen de deelnemers bij de eerste bijeenkomst. 
De bedoeling van de opleiding is de trainers te ontwikkelen in hun vaardigheden op het gebied van training 
geven aan pupillen en het coachen van wedstrijden. Tijdens de opleiding zal gebruik worden gemaakt van 
oefengroepen. De cursisten dienen in trainingspak op de avonden te verschijnen. De oefengroepen zullen in 
overleg met de deelnemers worden geregeld. Op de eerste avond zal Kor v.d. Heiden met de cursisten op het 
veld een training doen.   
 
De kosten van de cursus zijn € 100,00 p/p. 
 
Wij stellen er als TC van FC Binnenmaas tegenover dat iedere geslaagde cursist direct 50% terug krijgt en als 
de deelnemer volgend jaar trainer blijft (of wordt) krijgt hij de andere 50% terug. In principe is het dus "gratis" 
..... 
 
Wij hebben nog plaats voor 2 tot maximaal 6 personen.  
 
Ook als u misschien interesse heeft om volgend jaar iets te willen gaan doen bij het elftal van uw (klein) zoon 
of dochter is dit een uitgelezen mogelijkheid om de beginselen van het trainersvak onder de knie te krijgen! 
 
Bij interesse kunt u zich tot vrijdagavond 18.00 aanmelden bij ondergetekende. 
 
Namens de Technische Commissie, 
Ben van der Bom 
 
06-52 455185 
benvanderbom@gmail.com 

mailto:benvanderbom@gmail.com
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Wedstrijdverslagen 
6-12-2014 

Hellevoetsluis 7 - Binnenmaas 7  I have a dream  

het zijn de beroemde woorden uit de fameuze speech van Dr. Martin Luther King, die onlangs weer te zien was in een 

VPRO documentaire over de bekendste speeches uit de geschiedenis  en welke invloed ze hebben gehad op de wereld. 

En uiteraard bijzonder actueel in de hedendaagse tijd met de raciale spanningen in de VS. Maar daar gaat deze dream 

niet over, deze dream gaat over de droom die we hadden om - na jarenlang grauwe middenmoot - kampioen te worden 

in de 7e klasse en met de bierkar rond te rijden tot we om zouden vallen. Maar een ongelukkige nederlaag tegen 

Spijkenisse, een weggegeven zege tegen Barendrecht en een terechte nederlaag tegen koploper Hellevoetsluis zorgden 

ervoor dat er gewonnen MOEST worden om het gat van 7 te verkleinen naar 4 en zeker niet op te laten lopen naar 10 

punten… en om de droom levend te houden. Wat je dan zeker niet moet hebben is dat zowel je 1e als je reservekeeper 

niet aanwezig is. Raymond zou gaan keepen, nog maar half hersteld van een blessure en niet in staat om achterballen 

uit te schieten… Dat beloofde wat. Toen we eindelijk aan onze warming up wilden beginnen werden we vereerd met 

een bezoek van de scheidsrechter… pasjescontrole…en er werd aangegeven dat hij streng zou optreden in de wedstrijd. 

Dat eerste zorgde voor de nodige hilariteit, want er bleken 4 spelers meer te zijn dan dat er pasjes waren volgens de 

scheidsrechter. Toen we zelf nog eens goed keken naar het mapje met pasjes bleek dat er verschillende pagina's aan 

elkaar plakten. De beheerder van de pasjes kreeg daar uiteraard nog wel een paar schunnige opmerking over naar zijn  

hoofd ;-) Maar goed, de tijd voor een warming up was zo goed als voorbij en we begonnen koud, zonder echte keeper 

en niet met de sterkste opstelling aan de start. We hoopten het een half uur vol te houden en daarna 'op volle sterkte' 

de tegenstander te verrassen. Als het dan na 80 seconde 1-0 staat dan kan ook dat strijdplan in de prullenbak. We 

bleken overigens prima mee te kunnen met Hellevoetsluis en dwongen best het een en ander af, terwijl ook zij 

gevaarlijk bleven. Halverwege de 1e helft viel de 2-0 en was het duidelijk dat het heel moeilijk zou gaan worden. Voor de 

rust misten we een aantal goede kansen en eindigde een snoeiharde vrije trap van Roger op de lat. Vlak na de rust 

scoorde Dave bij zijn 3e grote mogelijkheid wel de aansluitingstreffer en gingen we op jacht naar de gelijkmaker. 2 

counters van Hellevoetsluis leverden de 3-1 en 4-1 op en nog gaven we niet op! Halverwege de 2e helft werd Dave 

weggestuurd en scoorde beheerst de 4-2. Een kwartier voor tijd werd Roger weggestuurd door Dave, hij omspeelde de 

keeper, liep de bal over de lijn en daarna terug naar de middenstip. De tegenstander begon te mopperen op elkaar, 

liepen terug naar de middenlijn en wij waren klaar om onze aangeslagen tegenstander pijn te gaan doen…. Alleen had 

de op de middenlijn staande scheidsrechter 'niet waargenomen dat de bal over de lijn was geweest', de grensrechter 

vlagde niet en dus moest er doorgevoetbald worden. Dan verwacht je 'de vlam in de pan',  maar gelukkig hebben wij 

niet van zulke spelers. De dialoog werd aangegaan en we gaven aan dat we niet verder zouden spelen als het doelpunt 

niet toegekend zou worden.  Toen er inmiddels 8 spelers van het veld waren en er 7 minuten verstreken waren besloot 

hun keeper alsnog maar aan te geven dat de bal over de lijn was en konden we alsnog op jacht naar de gelijkmaker. 

Alleen niet meer tegen een aangeslagen, maar tegen een getergde tegenstander. Roger overleefde ternauwernood 2 

schandalige 'rode' aanslagen die echt niet op een voetbalveld thuishoren (maar vreemd genoeg niet door de 'strenge 

scheidsrechter' bestraft werden met een kaart).  De mogelijkheden die we creëerden leverden helaas geen gelijkmaker 

op en zo verloren we opnieuw van de toekomstige kampioen. De inzet was prima, het voetbal was zo goed als het 

mogelijk is op een dergelijke knollentuin en keeper Raymond deed het uitstekend. Jammer maar helaas, en 1  ding is 

zeker… The dream is over.     

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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13-12-2014 

Binnenmaas 7 - NSVV combi    hij is fijn  

Na de 4e nederlaag van het seizoen was de titeldroom voorbij, de doelen werden bijgesteld en we zouden gaan voor 

een zo hoog mogelijke klassering. Het op de 1 na laatste plaats staande NSVV 6 zou in principe een makkie moeten 

opleveren. Maar wanneer de selectie elftallen 2 en 3 (A-categorie) vrij zijn en er 6 A-categorie meespelen met NSVV 6 

dan is NSVV 6 een heel ander elftal dan normaal. Voorin liep er een hersenloze rond die 90 minuten lang liep te 

mekkeren, provoceren, uitdagen en helaas ook nog behoorlijk voetballen en scoren. Zulke gasten verzieken gewoon het 

plezier in het voetbal. Na 25 minuten stond NSVV combi al met 0-3 voor en het had nog veel erger kunnen zijn. Toen 

Daniel er na een half uur in kwam wisten ze zich geen raad met hem en kantelde de wedstrijd volledig. Jesper 

promoveerde de rebound van een vrije trap tot 1-3 en rondde vlak daarna heel beheerst een fraaie aanval af en zorgde 

derhalve voor de  2-3. Vlak na de 2-3 kregen we een penalty na een overduidelijke handsbal, Daniel schoot onhoudbaar 

de 3-3 binnen. Zo hadden we in no time de boel rechtgezet en verzuimden we ook nog de 4-3 aan te tekenen voor de 

rust. De 4-3 viel alsnog, vrij vroeg in de 2e helft, toen Pietertje het eindstation was van een prima aanval. De buit leek 

binnen ook al was er nog 40 minuten te voetballen. Uiteraard liep het weer anders. Zo volleerde 1 van de 'huurlingen' 

van 20 meter de gelijkmaker binnen, op een wijze zoals hem dat waarschijnlijk nooit meer zal lukken. Het leek wel of er 

bij ons iets knapte. De organisatie was weg en het werd in no time ook 4-5, 4-6 en we ontsnapten nog verschillende 

malen aan erger. Het was 2 weken voor de kerst, maar van de naderende kerst was in het veld niets te merken. De 

wedstrijd werd erg onvriendelijk en na een iets te harde overtreding van Jurriaan (op 'die ene') dreigde het te escaleren. 

Scheidsrechter Ton was wel voor de kerstgedachte, predikte vrede op aarde en vond het mooi geweest. Het was op alle 

manieren een vervelende afsluiting van 2014. We hebben overwogen om te klagen over het feit dat er niet 

speelgerechtigde spelers zijn opgesteld door onze tegenstander, maar als we eerlijk zijn  hebben wij vorig seizoen ook 

vaak genoeg 4 of 5  (overigens WEL speelgerechtigde) spelers uit het derde opgesteld en wedstrijden gewonnen die we 

anders zouden hebben verloren. De 5e nederlaag van het seizoen werd weggespoeld met een etentje bij Alcazar, waar 

we met elkaar genoten van een gezellige avond, een hapje en een drankje.  

Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar. 
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17-12-2015 
Zinkwegse Boys 4 -  Binnenmaas 7                     recreatievoetbal ten top 

Wij zijn Binnenmaas 7, spelend in de reserve 7e klasse. Het is recreatievoetbal, niet meer, niet minder. Alleen hebben 

we er wel een heel groot aantal binnen ons team dat speelt met de beleving alsof we elke week een Champions League 

finale spelen. Maar ja, de 1 is al was ouder, de ander wat dikker, de 3e wat trager, de 4e heeft weinig techniek, de 5e 

geen inzicht en de 6e en 7e heeft soms wel 2, 3, 4 of 5 van voornoemde opties. Maar een goede mentaliteit en de wil 

om te winnen hebben we allemaal! Op maandag stond er al 17 man aangemeld voor de 1e wedstrijd van 2015, terwijl er 

16 op 'het formulier' mogen en 13 of 14 eigenlijk ideaal is. Leon meldde zich vrijwillig af en kreeg daarvoor 

'wisselminutencompensatie', klussers Pietertje en Youri gingen klussen, Papatati bleef thuis bij zijn pas bevallen 

echtgenote en hun nieuwe aanwinst en toekomstig sterspeler Noud. De door Jesper gefloten wedstrijd liep uit en jarig 

Jeppie ging niet mee, zo gingen we met 14 man op pad naar de immer leuke wedstrijd bij het 'on Beijerlandse' 

Zinkwegse Boys. De tegenstanders waren qua gemiddelde leeftijd gelijkwaardig aan ons, ze waren alleen een stuk groter 

en fysiek sterker. Ze stonden 9e en wij waren inmiddels afgezakt naar plaats 7. Het zou dus best een gelijkopgaande pot 

kunnen worden. Het zonnetje scheen, de lucht was blauw en de 6 aanwezige toeschouwers leden kou. Het veld was 

zwaar en ongelijk, goed voetbal was er niet mogelijk. Verdedigen bleek makkelijker dan aanvallen. Ik hou er wel van om 

uitgebreid mooie aanvallen en acties te beschrijven, maar dat zat er vandaag niet in. Het leek voetballend nergens op. 

De verdedigingen stonden als een huis en de spaarzame kansen ontstonden door een niet uitkomende keeper of een 

doorschietende bal, omdat de verdedigers - vanwege de laagstaande zon - de bal 'kwijt waren'. Vlak voor de rust 

dachten we een inworp mee te krijgen, Raymond stond nog stuivers te zoeken in het gras, Kevin ging de bal pakken om 

in te gooien, zo was er 2 man weg. Van achteruit werd doorgeschoven naar de vrijstaande mensen en ineens stond hun 

spits vrij voor onze verraste keeper die daardoor ook niet goed opgesteld stond. De 1e grote kans voor Zinkweg leverde 

de 1-0 op. Het rustsignaal viel 'wat ongelukkig', precies op het moment dat Raymond doorbrak op links. Dat was het 

enige dat er op de verder uitstekend fluitende scheidsrechter aan te merken viel. In de 2e helft leken we wel beter om 

te gaan met het erbarmelijke hoofdveld van Zinkwegse Boys en werd er wat beter gecombineerd. We waren een aantal 

malen dichtbij de 1-1 en ook Zinkweg begon op eigen kracht kansen te creëren. Een foutje achterin bij onze 

tegenstander zorgde ervoor dat Dave vrij voor de keeper kwam te staan, op snelheid er voorbij ging en de 1-1 

aantekende. De pijp was leeg bij onze tegenstander, terwijl wij nog redelijk fit waren. Richard had een minuut of 10 voor 

tijd de 1-2 op zijn schoen, Ardy had 1 minuut voor tijd de 1-2 moeten scoren. Beiden misten de enorme kans en zo 

eindigde een wedstrijd tussen 2 ploegen - die te hard werkten om een nederlaag te verdienen en te slecht voetbalden 

om een overwinning te verdienen - in een terechte 1-1. In 90 minuten tijd zijn er slechts 2 bewuste (niet zware) 

overtredingen gemaakt en er is geen onvertogen woord gevallen. Beide ploegen waren licht teleurgesteld over de 

gemiste kansen en opgetogen over de sportiviteit en het onderlinge respect. Dit was recreatievoetbal ten top. Komende 

week wacht het hoger geklasseerde Heinenoord, waartegen we de uitwedstrijd met 4-7 wonnen. Ik weet zeker dat 

beide ploegen gebrand zijn op een 3 punter, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn! Daarover volgende week meer. 

 Ploon Knijnenburg, spelersmakelaar 
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FC Binnenmaas F1 – Spartaan’20 F4 

 

17 Januari 2015 – Na een lange winterstop wordt er op deze koude maar zonnige morgen weer afgetrapt voor de 

tweede seizoenshelft. Er staat gelijk een flinke uitdaging te wachten in de vorm van Spartaan’20 F4 die ongeslagen 

bovenaan staan in de stand. Joshua heeft vandaag de aanvoerdersband aangedaan en met goede moed treden we de 

tegenstander tegemoet. 

Nadat de scheidsrechter van dienst heeft gefloten voor de eerste helft is het begin nog wat aftastend van beide kanten. 

De eerste kans is na enige tijd voor Spartaan’20. De schuiver gaat echter voor de goal van Maarten langs. Vlak daarna 

kan ook Binnenmaas de eerste kans noteren. Het is Melo die de bal voor de voeten krijgt en kan schieten, maar de 

keeper van Spartaan’20 ligt nog in de weg. Gelijk na deze kans volgt er weer een kans voor Binnenmaas en nu wel met 

succes. Het is Karsten die de bal onder de keeper van Spartaan’20 kan doorschieten en dus de 1-0 voorsprong op de 

borden zet. Het spel zet zich daarna verder en de Spartaan’20 spelers voeren geleidelijk de druk op. De verdediging met 

als vanouds Daniël en Daniël in de gelederen houdt echter goed stand. Daarom komt de 1-1 van Spartaan’20 toch 

enigszins onverwacht uit de lucht vallen. De strijd die dan volgt tussen Binnenmaas en Spartaan’20 wordt redelijk fel. Er 

wordt gebeukt, geduwd en geramd met uiteindelijk een harde overtreding op Melo tot gevolg. Hierdoor gaan we wat 

paniekeriger verdedigen en geven onnodige kansen weg aan Spartaan’20. Gelukkig eindigen de inzetten van de 

Spartanen in deze fase nog naast het doel. Zelf kunnen we ook nog een keer gevaarlijk worden als Karsten met een 

lange voorzet Sebastiaan probeert te bereiken die voor de goal klaar staat. Helaas grijpt de keeper goed in door de 

voorzet te onderscheppen. Na deze kans slaat Spartaan’20 toe en kan een van hun aanvallers, die iets te veel tijd en 

ruimte krijgt, aanleggen en de bal hoog inschieten. De stand geeft 1-2 aan als er wordt afgefloten voor de rust. 

De concentratie is er nog niet gelijk bij het begin van de tweede helft, waardoor Spartaan’20 uit een corner al snel de 1-

3 maakt. Een speler van de tegenstander krijgt weer te veel tijd en ruimte en schiet dus relatief makkelijk binnen. Hierna 

blijft het Spartaan’20 dat de kans op meer doelpunten krijgt. De inzet van onze jongens is goed en er wordt hard 

gewerkt. Zo maakt Joost weer de nodige meters op het middenveld en probeert Joshua de beresterke Spartaan’20 

middenvelder tegen te houden, maar het betere voetbal komt van Spartaan’20. Dit resulteert uiteindelijk in de 1-4 en 1-

5 voor Spartaan’20. In de slotfase krijgen we nog wat kansjes om iets terug te doen. Een hoge bal van Melo die over de 

Spartaan’20-keeper stuitert, wordt jammer genoeg net voor de instormende Karsten en Sebastiaan weggepompt voor 

de doellijn. Het laatste wapenfeit is een vrije trap van Karsten die naast het doel gaat. Dan klinkt het eindsignaal en is de 

wedstrijd ten einde. 

Ondanks de duidelijke nederlaag hebben we toch goed weerwerk kunnen bieden aan de koploper. Kijken of we hiermee 

volgende week tegen het sterke Coal een goed resultaat kunnen behalen. 

Uw verslaggever, 

F. An 
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NSVV E4 - FC Binnenmaas E6 (1-7) 

Zaterdag 17-1 speelde we onze eerste competitie wedstrijd na de winterstop tegen NSVV E4. Een voor ons beladen 

wedstrijd. Wie scoort de 100ste treffer voor E6??? We beginnen de wedstrijd wat onrustig maar dit leidt niet tot kansen 

voor NSVV. We pakken de draad op en zoeken de goal van NSVV op. Iedereen denkt dat Joep een voorzet gaat geven 

maar nee hoor via de verdediger van NSVV ligt de 100ste goal binnen!!! 0-1. Een prestatie die we met z'n ALLEN als 

team hebben neergezet. TOP!! 

NSVV trapt af en we zetten gelijk druk vooruit met Iris en Dylan. Dit leidt direct tot balbezit voor ons. Iris vindt Joep die 

met een sleep actie de keeper omspeelt en scoort 0-2. NSVV is de kluts kwijt, wij spelen het balletje lekker rond achterin 

met Jesper, Tom en Esmee. Tom stuurt Dylan diep die zijn man uitspeelt en de keeper passeert 0-3. En dan is het plots 

rust na krap 20 minuten spelen. Iet wat kort? Na de wedstrijd blijkt de jonge onervaren scheidsrechter verkeerd te zijn 

geinstrueerd mbt de speeltijd maar goed dat maakt ook niet uit.  

De 2e helft openen we gelijk lekker fel en dat is aan Dylan wel besteed. Met zijn verwoestende linker haalt hij uit en ligt 

de bal alweer achter de keeper 0-4. NSVV trapt af maar we zijn de concentratie iets kwijt dit leidt tot een kansje voor 

NSVV. Mark die lekker staat te keepen bouwt rustig van achter op via Stan. Stan ziet Jordy staan die met een goede loop 

actie direct zijn tegenstander kwijt is. Jordy geeft een goede voorzet op maat en Jesper schiet de bal prima binnen. Een 

aanval uit het boekje. 0-5. NSVV deelt nog wat spelden prikjes uit maar onze verdediging verwerkt dit prima. Iris krijgt 

de bal in het centrum aan gespeeld. Ze hoort en ziet Dylan vrijstaan. Dylan zet goed door en krijgt via de kluts de bal 

mee en passeert wederom de keeper 0-6!!! 

Dan trapt NSVV af en nemen we achterin iets te veel risico. De snelle aanvallers weten hier wel raad mee en straffen dit 

gelijk af 1-6. Het slot akkoord is toch weer voor ons. Via de rechterkant geeft Jordy weer een voorzet die via de 

scrimmage bij Stan komt. Die haalt uit en via de keeper beland de bal in het doel 1-7.   

Dan fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Wederom een goede wedstrijd met een prima resultaat 

waar we allemaal trots op kunnen zijn.  

De trainer 

 

Toelichting 100ste doelpunt:  

In de totaal 18 gespeelde wedstrijden (beker/competitie/oefen) van af 30/08/2014 scoorden we in totaal 106 keer en 

moesten we er 35 incasseren.  

Een prima gemiddelde ga zo door!!!  
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