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Het einde van de competitie nadert met rasse schreden als BOL nog in een hevige 
strijd is verwikkelt voor een goede eindklassering. Door de minimale verschillen in 
de zaterdag 1e klasse, kan er enerzijds naar boven worden gekeken, maar anderzijds 
is ook alertheid geboden voor de ploegen aan de onderkant van de competitie. BOL 
staat immers slechts zes punten achter op nummer 4 Zwaluwen, maar ook slechts zes 
punten voor op nummer een na laatst WV-HEWD. Een competitie veld dat aan elkaar 
gewaagd is, zorgt ervoor dat de laatste zes wedstrijden om van te smullen worden.

Waar de lentezon steeds vaker haar intrede doet en de vogels iedere ochtend steeds luider beginnen te 

zingen, kan ook voor BOL een zonnige periode gaan aanbreken. Zoals hierboven al aangegeven heeft 

BOL nog alles om voor te spelen en kan zij haar eerste seizoen in de 1e klasse gaan bekronen met een 

prachtige klassering. Vandaag wacht de eerste wedstrijd van wat zes finales zullen gaan worden. Deze 

wedstrijd gaat gespeeld worden tegen Victoria, een laagvlieger, maar niet te onderschatten. Er zijn gek-

kere dingen gebeurd in het voetbal, dus laten wij op ons hoede zijn en alles geven om de drie punten 

weer binnen eigen poorten te houden.

Wat dit seizoen overigens ietwat onopgemerkt aan ons voorbij gaat, is dat het 2e van BOL ook een meer 

dan goed seizoen aan het draaien is in haar eerste seizoen in de 1e klasse. Sterker nog, de huidige posi-

tie geeft aan het eind van de rit recht op het spelen van nacompetitie voor promotie. Een knap staaltje 

werk van een hechte groep, die nu al voor het 3e seizoen op rij laat zien in staat te zijn tot grote dingen. 

Wat mij betreft een vermelding waard, omdat ook het 1e elftal gebaat is bij deze goede prestatie van 

haar kleine broertje. Meerdere malen deed Bart Hoogland al succesvol een beroep op spelers van het 2e 

elftal. Door het hogere niveau waarop ook zij acteren, vinden zij gemakkelijker de aansluiting en kunnen 

zij zelfs van grote waarde zijn. Een mooie tendens die wij graag nog jaren voortzetten.

Laten wij vandaag weer gaan genieten van, hopelijk, een mooie wedstrijd en genieten van het feit dat 

ook bij BOL de lente is begonnen. Genieten van een heerlijke vereniging en genieten van de gezelligheid 

na afloop. Het bier is koud en de koffie warm, wees welkom! Fijne wedstrijd! 

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

Na zo’n 20 jaar ervaring in het werk voor verschillende 

hoveniersbedrijven, richtte Stefan Keizer op 1 juli 2017 

S. Keizer Tuinen op.  Door de jarenlange ervaring heeft 

Stefan veel vakkennis opgedaan en kan u zodoende 

van een gedegen advies voorzien. Kwaliteit van werk 

staat bij ons hoog in het vaandel. Wij nemen pas 

afscheid als we zelf ook tevreden zijn!

S. Keizer Tuinen wenst BOL een fijne wedstrijd 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

VICTORIA 1

Kasper Leenen 

Tjibbe Buruma 

Rik Letteboer 

Amo van Ham 

Rik Langhout 

Hugo Oude Reimer 

Wilco de Birk 

Dimitri Krommenhoek 

Wesley Roof

Remy de Wilde

Rik Langhout

Nunu Alexandre

Ivanildo Darson

Stijn van ‘t Hooft 

Krijn Prinsen 

Hank Oude Reimer 

Pieter Atema

14:30

Scheidsrechter: G.W.A. Takacs

GOLDEN GOAL
Het doelpunt van BOL 

werd gescoord in de 

38e minuut en die 

stond achter de naam 

van Jan Slot Jr.

www.csvbol.nl/

golden-goal

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk 
gemaakt door:


