
CSV BOL // STAND & PROGRAMMA

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt door:

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018
Aanvang: 14:30 uur

Het eerste doelpunt van BOL tegen AFC 
kwam in de 22e minuut, dus gaat Jan Paul 
den Hartigh voor de prijs.

www.csvbol.nl/golden-goal
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Rara, welke 3 spelers benne dit?

Antwoord: 1. Koen 2. Bastiaan 3. Rik



De gebroeders Grimm, Hans Christian Andersen, Walt Disney, J.K. Rowling, 
allen schreven zij de mooiste sprookjes. Verhalen waar je je volledige 

fantasie in kwijt kon en verhalen die je lieten geloven in het onmogelijke. 
Nu lijkt er een nieuwe auteur te zijn opgestaan, een auteur die met haar 

prachtige verhalen moeiteloos in het bovenstaande rijtje past: BOL. 

De auteur is hard op weg om naam voor zich-
zelf te maken in de wonderenwereld van de 
sprookjes. Zij laat met haar bijzondere verhalen 
zien dat dromen nog bestaan en dat alles mo-
gelijk is. Zolang je er maar in gelooft. Afgelopen 
zaterdag werd er weer een nieuw hoofdstuk 
aan haar sprookje toegevoegd. Met een haast 
dromerige manier van schrijven, schreef zij over 
een overwinning op een voor BOL onverslaan-
baar geachte tegenstander. En zo geschiedde 
het, met veel strijd, bravoure en een weergaloze 
sluitpost werd de koploper verslagen. 

Aan het sprookje van BOL lijkt geen einde te 
kennen. Meerdere keren heeft BOL laten zien 
niet voor spek en bonen mee te doen in de 
eerste klasse en dat zij vastberaden is om lang 
in deze klasse actief te blijven. Veel heeft zij ook 
te danken aan een aantal hoofdrolspelers die 
wekelijks uitblinken. 

Toch blijft de kracht dat er binnen het team 
een sterkere onderlinge band is dan alleen 
‘’teamgenoten’’. Vriendschappen die jaren terug 
gaan en nog jaren zullen duren, zorgen ervoor 
dat dit sprookje zijn eigen ‘’er was eens…’’ heeft 
gekregen. 

Over enkele jaren lezen wij onze kinderen dit 
prachtige sprookje voor. Vertellen wij ze in geur 
en kleur over die goal in de laatste minuut op 
een zonnige zaterdag, die goal die ervoor zorg-
de dat het sprookje verder zou gaan dan men 
ooit had durven dromen. Die goal die het geloof 
gaf dat alles mogelijk was. Zo zal het sprookje 
ook vandaag weer een vervolg krijgen, tegen 
ARC. De club waar John Heitinga ooit ook be-
gon aan zijn eigen sprookje. Laten wij met zijn 
allen hopen, dat ook deze wedstrijd weer een 
cliché matig sprookjeseinde krijgt: ‘’eind goed al 
goed’’. Wij geloven er in, u ook? 

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

De balsponsor voor deze week is Snackbar ‘t Haventje. ’t Haventje 

is al jaren een begrip in Broek op Langedijk. ’t Haventje heeft een 

breed assortiment aan snacks waar voor iedereen wel wat lekkers 

tussen zit. Wij zijn blij dat we vaak op zaterdag supporters en 

spelers van BOL mogen verwelkomen in ons restaurant en dragen 

daarom BOL een warm hart toe. 

Wij wensen BOL een fijne wedstrijd met hopelijk 3 punten toe. 

Tot na afloop!

CSV BOL // LANGS DE LIJN

Tekst: Thijs de Boer / Foto: Ed Gootjes

BALSPONSOR

csv BOL 1
Baat Schaasbergen

Bas Jonker
Dennis Rijs

Jack Schoon
Jan Biersteker

Koen Tros 
Lars van der Zee

Martijn Ton
Mike Molenaar 
René Rootlieb
Rik Molenaar

Sietse Brandsma
Steven Boon
Timon Plak

Xander Snoek

Bart Hoogland
Ronald Plak
Dirk Schoon

Marcel Kostelijk
Jan den Hartigh

Adrie Heurter

ARC 1
Aaron Balk

Daan van Leeuwen
Daan v Leeuwen

Derek Prins
Jeroen Borsboom
Killian Bouwhuis
Lionel Frederik
Luca Janszen

Melvin Huiskamp
Neal Arnoldus
Niel de Vogel
Robin de Hey

Stefan den Horder
Youri Duisterhof

Mark Evers
Kristian Weijers

Ron van Beusekom
Rene van Meggelen

Dennis Duwel
Nick Bouman

14:30

Scheidsrechter:  E. Dam

ZAT 24 NOVEMBER

SPROOKJES BESTAAN NOG

Het tweeluik met De Zuidvogels 
zal zaterdag 24 november na 
afloop van het vlaggenschip 
worden afgesloten door zanger 
Bernard Karsten! Noteer het 
alvast in je agenda !!


