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ZATERDAG 9 MAART 2019
Aanvang :  14:30 uur  



Heel in de verte doemde hij al op, hij kwam er aan, hij was van plan om met on-
heilspellende snelheid zijn intrede te doen, iedereen zag hem al aankomen, tot 
dat ene moment. Dat ene magische moment op de eerste zaterdag van maart.  Een 
magische middag die ervoor zorgde dat ‘hij’ zijn intrede niet kon doen en dat ‘hij’ 
niet voor onrust kon zorgen in een hechte vriendengroep. ‘hij’ werd verdreven 
voor hij er was. Weggejaagd door de glans, de euforie en de spelvreugde die als 

vanouds afspatte van het spel dat onze mannen zo goed speelden.   

Ik heb het natuurlijk over de 5-0 overwinning die 

onze mannen boekten op een bekende tegen-

stander, een vroegere angstgegner, maar sinds 

zaterdag favoriete tegenstander nummer 1. Door 

de knappe overwinning werd de nare smaak van 

enkele slechte weken snel weggespoeld (mocht 

dit al niet zijn gebeurd door het bier natuurlijk). 

De ‘hij’ waar ik in de inleiding over spreek, slaat 

natuurlijk op de ‘crisis’ die ik in de titel noem. 

Donderdag (de donderdag voor de wedstrijd 

tegen WV-HEDW) werden er namelijk nog harde 

woorden gesproken. De spelvreugde was weg, het 

geloof was er niet meer. Het was een training die 

bestond uit meer woorden, dan daden. Toch lijkt 

het zijn uitwerking te hebben gehad, dat moge 

duidelijk zijn.

Wij, als supporters van Ons Aller BOL, kunnen 

natuurlijk alleen maar hopen dat dit goede gevoel 

nu wordt vastgehouden. Dat de slechte weken zijn 

vergeten, dat er alleen nog wordt gedacht aan 

die goede eerste seizoenshelft en die fantastische 

laatste wedstrijd. Dat vertrouwen moet worden 

vastgehouden en omgezet in een goede laatst 

reeks naar het einde van het seizoen. 

Te beginnen vanmiddag tegen Huizen. Een te-

genstander waar uit kansloos van werd verloren. 

Op het oog dus een zware klus, maar revanche 

gevoelens kunnen een ploeg vaak tot grote hoog-

te stuwen. Dat hebben wij deze week wel gezien 

in Madrid. Je doet nooit onder voor een andere 

ploeg, zolang je maar gelooft in een resultaat én 

je supporters hebt die je daar in steunen. Laten wij 

dat laatste onderdeel dan op ons nemen en onze 

ploeg naar een nieuwe overwinning schreeuwen. 

Want na een goede overwinning, smaakt het bier 

(of koffie) toch net iets beter. Ik zie jullie langs de 

lijn, fijne wedstrijd.

“Na de wedstrijd zal het sowieso feest zijn, want 

het debuut van Robbert van de Steenhoven staat 

op het programma. Blijf dus vooral lekker plakken 

om samen met ons de crisis verder te bezweren”

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

De balsponsor voor de wedstrijd van deze week, BOL - SV Huizen, is R. Wagenaar BV. 

R. Wagenaar BV is een bedrijf wat hoogwaardig uitgansmateriaal van lelie, calla en aardappel 

doorteelt vanuit weefselkweek. 

 

R. Wagenaar BV wenst Bol 1 een goede wedstrijd en verder verloop van het seizoen toe.

CSV BOL // LANGS DE LIJN

Tekst: Thijs de Boer / Foto: Ed Gootjes

BALSPONSOR

csv BOL 1
Xander Snoek
Rik Molenaar
Rene Rootlieb
Jan Biersteker

Dennis Rijs
Mike Molenaar
 Jack Schoon

Koen Tros
Baat Schaasberg

Bas Jonker
Timon Plak

Sietse Brandsma 
Martijn Ton

Bart Hoogland
Ronald Plak
Dirk Schoon

Marcel Kostelijk
Adrie Heurter

SV HUIZEN 1
Brian Willemse
Wouter Vente

Danny Benning
Jasper van Vark
Aron Klaassen

Zakaria el Biyar
Thomas Müller
Dennis Lamme
Olivier Blaauw

Hidde van der Veldt
Sebastian v Kammen

Lucas van Esterik
Jordey Buitenhuis

Arnold Klein
Bert Brons

Michael Weggemans
Ron Kortlever
Henk de Groot

14:30

Scheidsrechter:  E. Dam

CRISIS BEZWOREN

GOLDEN GOAL
Het eerste doelpunt viel in de 12e 

minuut, dus was onze trouwe suppor-

ter Hans Engel de gelukkige !

www.csvbol.nl/golden-goal

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt door:


