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Waar het de afgelopen weken qua weersomstandigheden een wisselvallige be-
doeling was, schijnt deze week eindelijk weer de zon. De heerlijk warme gloed, de 
geur van bloeiende flora en fauna en de geur van vers gemaaid gras zorgen ook 
deze zaterdag weer voor omstandigheden waar je alleen maar van kan dromen. 
Omstandigheden die, zo lijkt mij, toch bij ieder mens zorgen voor een lach van 
oor tot oor. In mijn ogen kan deze dag nu al bijna niet meer stuk, maar laten we 
daar dan voor de zekerheid een overwinning aan toevoegen om het plaatje hele-

maal compleet te maken.

Toen het de afgelopen weken qua weersomstandigheden wisselvallig was, scheen voor BOL juist de zon. 

Met rasse schreden nam het sterrenensemble van Bart Hoogland de afgelopen weken afstand van de 

degradatiezone. Stiekem kan er door de overwinningen van afgelopen weken, weer met een schuin oog 

naar boven worden gekeken. Zaak is nu echter om deze goede vorm vast te houden, te beginnen van-

daag met een wedstrijd tegen CSW uit Wilnis. Een wedstrijd die absoluut geen uitgemaakte zaak is, want 

ik kan mij nog goed herinneren hoe lastig ons groenwitte vlaggenschip het had in de uitwedstrijd (2-2 

gelijkspel). 

Voor BOL geldt echter dat het in thuiswedstrijden haast onverslaanbaar lijkt en dat het ook vandaag 

met de steun van haar trouwe achterban weer tot grote hoogte kan stijgen. Tel bij dit alles op dat de zon 

volop schijnt, dat het bier koud is en dat er na deze wedstrijd een rustperiode is van twee weken en je 

hebt een scenario om van te dromen. Nog een keer volle bak gaan, om je daarna twee weken op te laden 

voor de laatste eindsprint richting de finish. 

Laten wij vandaag dan ook extra support geven, om deze dag nog mooier te laten zijn dan dat hij al is. 

Na afloop zal het nog lang onrustig blijven op het BOL-werk, want ook de derde helft is een helft waarin 

BOL schier onverslaanbaar is. Klein verschil is, dat wij in de derde helft wel de pintjes willen delen. 

Fijne wedstrijd!

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

Innovatie, vakmanschap en exclu-

siviteit ontmoeten elkaar bij RUBEX 

Interiors. Sinds 2015 richten wij ons 

op het leveren van hoogwaardige 

interieuroplossingen. Ons team is jong 

en speelt graag met design, vormen 

en materiaal. Wij denken met u mee, 

zodat we samen een pure, eigen stijl 

kunnen creëren voor uw bedrijf, winkel 

of woonhuis.

 

Op zoek naar klasse en kwaliteit? 

RUBEX Interiors levert alleen op maat 

gemaakt vakwerk. Oprichter Ruben 

Ploeg heeft het meesterschap in zijn 

bloed, dat hem van generatie op gene-

ratie is doorgegeven. Door zijn ervaring 

en creativiteit heeft Ruben Ploeg in 

korte tijd zijn naam weten te vestigen 

in de interieurwereld. 

 

We laten ons graag uitdagen tot het 

creëren van een persoonlijke stijl. U 

inspireert ons, wij inspireren u. Samen 

met u creëert RUBEX Interiors een 

unieke woonoplossing, van tekentafel 

tot eindproduct. 

 

Dream, create, deliver.

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

v.v. CSW 1

Mike Cornelissen

Sander Kunkeler

Elroy Baas

Jelle van den Bosch

Nick van Asselen

Justin Blok

Bram Bode

Oscar Leune

Menno v.d. Leeden

Erik Mulder

Wilbert van Zutphen

Robbert Kompier

Dennis Prange

Anthony Servinus

Rosalie van der Meer

Cock v.d. Helder

Machteld Tierie

Jaap Germs

14:30

Scheidsrechter: F. Akkaya

DE ZON SCHIJNT VOOR BOL

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk 
gemaakt door:


