CSV BOL // STAND & PROGRAMMA
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ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
Aanvang: 14:30 uur

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

CSV BOL // LANGS DE LIJN

GOLDEN GOAL

14:30

VLAMMEND RICHTING OUDJAAR
De maand november loopt alweer tegen haar einde en de laatste maand van het
jaar staat dus op het punt van beginnen. Die laatste maand van het jaar, de maand
van het goede gevoel, de maand van de saamhorigheid, van de gezelligheid en
van de tradities. Een maand die veel teweeg brengt binnen de samenleving. Van
protesteren tegen piet tot het gezamenlijk zingen van ieder willekeurig kerstlied.
Het is een maand waarin iedereen haar zegeningen telt en nog een keer alles uit
de kast haalt om het jaar in euforie te eindigen.
Ook BOL zal haar zegeningen tellen en terugkijken op een nu al veel bewogen jaar. Dat wij
hier nu echter nog niet al te diep op in zullen
gaan, zegt veel over hetgeen nog bereikt kan
worden zo vlak voor de winterstop. BOL staat er
goed voor op de ranglijst en heeft in veel van
haar wedstrijden laten zien dat de 1e klasse
haar prima past. De focus zal dan ook tot de
winterstop aanwezig zijn en pas dan zullen wij
met een emotionele klinkslag terug kijken op
het succesvolste jaar uit onze roemruchte geschiedenis.
Maar voor nu staan er eerst nog een aantal
wedstrijden op het programma, te beginnen
vandaag tegen HSV de Zuidvogels. Een team
dat ongetwijfeld niet uit zal hebben gekeken
naar de gang richting het BOL-werk.

Het BOL-werk is namelijk al meerdere keren
een onneembare vesting gebleken, waar enkele
grote ploegen zich op hebben stuk gebeten.
Een combinatie van wilskracht, doorzettingsvermogen en boven alles vriendschap zorgen voor
een chemie die tot veel in staat is. Ook vandaag
zullen wij weer reikhalzend uitkijken naar de
prestaties van onze mannen. Het vertrouwen is
groot en met een schitterend naprogramma op
de planning kan niks een succes nog in de weg
staan.
Laten wij met zijn allen zorgen voor een spetterend einde van het jaar en onze jongens
ondanks de kou een hart onder de riem steken.
Handschoenen aan, muts op en een goudgele
na afloop, want van kou zijn wij wars bij BOL.
Tekst: Thijs de Boer / Foto: Ed Gootjes

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

HSV De Zuidvogels 1
Wouter van den Berg
Stephan Campbell
Emanuel Davies
Terry Bóné
Jorni Camps
Huib van Eijnsbergen
Hidde van Erkel
Richard Gooijer
Jermain Heldoorn
Tim Horsmeier
Ricardo Tat
Pieter Koopman
Frank Mol
Marc te Pas
Steve Promes

Bart Hoogland
Ronald Plak
Dirk Schoon
Marcel Kostelijk
Jan den Hartigh
Adrie Heurter

Juan Fernández Coto
Robert Smallenburg
Gijs van Slooten
Paul van Os
Menno Bigot
Jan Hop

In de vorige thuiswedstrijd BOL-ARC
benutte Sietse Brandsma een penalty
in de 80e minuut... wat betekent dat
André Kouwen de gelukkige was.
www.csvbol.nl/golden-goal

Scheidsrechter: J. Knetsch

BALSPONSOR
Hans en Patrick zijn twee goede vrienden die regelmatig aan de
lijn staan om BOL 1 te zien voetballen. Daarnaast staan ze ook

bij BOL 2 te kijken waar hun beide zoons in spelen.
Kos metselwerken staat voor binnen en buiten metselwerk.
Lijmwerk is ook een specialisme van Hans Kos metselwerken.
Voor Nan schilder- en stukadoorswerk kunt u terecht voor alle
soorten stucwerk en schilderwerk. Dit is voor zowel binnen als
buiten.
Hans en Patrick wensen BOL 1 en 2 een fijne wedstrijd toe en hopen, net als u, op 3 punten!

