CSV BOL // STAND & PROGRAMMA

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

CSV BOL // LANGS DE LIJN

BALSPONSOR

14:30

De plek waar “ sport & gezelligheid “ goed samen gaan, Sportcafé de Oostwal !

WAT WAS JE MOOI

Clichématig moet ik hier wel mee beginnen, ik kan niet anders, ik kan er niet
omheen. Hoe je het namelijk ook went of keert, dit moet gewoon gezegd worden:
2018, wat was je mooi. Het jaar dat alleen maar hoogtepunten leek te kennen, het
jaar dat er geschiedenis werd geschreven en het jaar van de saamhorigheid.
De vergelijking met een jongensboek wordt dikwijls gemaakt in het geval van mooie successen,
dromen die uitkomen en wensen die in vervulling
gaan. Een voetballer die voor zijn favoriete club
debuteert en ook scoort: een jongensboek. Voor
het eerst optreden in Carré als hoogtepunt van
een toch al glansrijke carrière: een jongensboek.
Verkozen worden tot minister president na jarenlang hard werken: een jongensboek. Zo ook werd
er bij ons in Broek op Langedijk, stilletjes gewerkt
aan een jongensboek. Een jongensboek met een
einde waarvan zelfs sprookjes stijl achterover
slaan. Een jongensboek zo mooi, dat het je ontroert, je laat lachen en je kippenvel bezorgt in één.
Dit jaar werd de hoofdrol in dat jongensboek
opgeëist door een groep jongens uit Broek. Een
groep jongens die van kleins af aan al samen zijn.
Die samen in de zandbak speelden, samen knikkerden, samen naar school gingen en samen de
belangrijke momenten in het leven deelden. Een
groep die het altijd al in zich heeft gehad om tot
grote hoogte te rijken. Een groep met een doel. Die
jongens flikten afgelopen jaar wat nooit iemand
voor mogelijk had gehouden. Een bescheiden

vereniging uit de kop van Noord-Holland die
promoveert naar de 1e klasse en vervolgens in die
klasse doodleuk laat zien prima mee te kunnen in
het geweld van gerenommeerde verenigingen met
betaalde spelers. Een jongensboek.
Hier in Broek betalen wij contributie om te voetballen, betalen wij om op trainingskamp te gaan
en doen wij vrijwilligerswerk om de club draaiende te houden. Met hulp van onze geweldige
sponsoren blijft alles haalbaar en kan deze mooie
vereniging bestaan. Niemand uitgezonderd, iedereen draagt zijn steentje bij. De kracht van deze
schitterende vereniging, is gelijk ook het succesverhaal achter dit fantastisch mooie jaar. Een club
die eendracht uitstraalt, een club met oog voor
elkaar en hart voor de zaak.
Vandaag sluiten wij dit fantastische jaar af met
een thuiswedstrijd tegen Argon. De laatste van
2018, de laatste van velen die wij ons voor altijd
zullen herinneren. Laten wij na afloop met elkaar
proosten, nagenieten van dat wat was en vooruitkijken naar dat wat komen gaat. Samen één,
samen sterk. Proost.
Tekst: Thijs de Boer / Foto: Ed Gootjes

Wij, Mike & Petra en de medewerkers, verzorgen
uw feestje, evenement, bbq, diner, avondje uit
etc... Vraag naar de vele mogelijkheden die wij
te bieden hebben en wij maken er een passend
en betaalbaar feessie van.
Sportcafé de Oostwal , onder meer bekend van
lekker eten van o.a. de heerlijke saté, spareribs
én 1 keer in de maand de befaamde biefstukdag. Maar natuurlijk ook iedere zondag het
OOSTWAL MENUUTJE voor een mooi prijsje met
een biertje erbij. (zie Facebook)
We sponsoren de bal bij BOL omdat er wat
jongens uit Pancras komen en bij ons af en
toe te gast zijn. Tijdens het kersttoernooi was
de hele selectie te gast. Voor het aankomende
kersttoernooi kunnen senioren 2 en dames/mix
teams zich nog steeds aanmelden!
Fijne wedstrijd en laat het net BOL staan met
de bal .
Tot snel groetjes,
Mike & Petra en medewerkers

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

SV ARGON 1
Bas Boelhouwer
Dennis Filippo
Dylan Bergkamp
Ian Refos
Ilias Latif
Jasper Werkhoven
Lorenzo Zorn
Matthijs Coenradi
Max Roos
Rachad Madi
Romario Aroma
Romero Antonioli
Stan v Scheppingen
Tim Steij
Yannick v Doorn

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

Ron van Niekerk
Hans van Gelderen
Marcus de Jong
Vincent Roeleveld
Wilco Hoogenboom
Jan Lucas

Scheidsrechter: F. Akkaya

GOLDEN GOAL
twal:

Programma Sportcafé de Oos

- 21 dec luck en jeff
ond met DJ
- 24 dec pancrasser kerstav
s
vrie
- 28 dec Joost de
- 29 dec rits rats
- 1 jan dj Luck
- 2 jan Paul vlaar
- 4 jan 80’s en 90’s met dj
Dwars
- 5 jan grand finale met duo
en
er
nab
k
hen
(
den
mid
r
doo
)
robert van der steenhoven

De golden goal werd gescoord in de 24e
minuut (volgens de tijdwaarneming van
uw verslaggever), waardoor Peter Pruijssers
deze noteerde.
www.csvbol.nl/golden-goal

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt door:

