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Het voelt als de dag van gisteren dat ik schreef over de eerste wedstrijd ooit van BOL 
in de eerste klasse. Nu, maanden later, schrijf ik over alweer de laatste wedstrijd van 
het seizoen. Met nadruk op ‘van het seizoen’, want BOL heeft zich dit jaar op niet te 
verstane wijze weten te handhaven in die eerste klasse. Sterker nog, BOL maakt zelfs 
nog aanspraak op de laatste periodetitel. Iets dat wij met zijn allen aan het begin van 
dit seizoen, toch niet voor mogelijk hadden gehouden. Het maakt alles bij elkaar, dat 

dit seizoen als een van de succesvolste ooit de geschiedenisboeken in gaat. 

Dat succes een keerzijde heeft, is ook dit jaar bij BOL duidelijk geworden. Twee ongekend belangrijke 

krachten van ons vlaggenschip hebben namelijk bekend gemaakt na dit seizoen te vertrekken. Een 

vertrek dat zich liet aankondigen (gezien de kwaliteiten van beide mannen), maar een vertrek dat deson-

danks toch ook wel een beetje pijn doet. Sietse en Koen, ook via deze weg willen wij jullie ontzettend veel 

succes wensen bij Odin. Laat deze (voorlopig) laatste thuiswedstrijd op het BOL-werk extra goed smaken 

met een overwinning en proost na afloop met ons op jullie mooie overstap. Het zij jullie van harte ge-

gund!

Met het afscheid van Sietse en Koen zijn wij echter nog niet klaar. Nog twee bekende gezichten zullen na 

dit seizoen niet langer actief zijn bij onze prachtige vereniging. Trainers Bart en Walter zullen vandaag 

beide hun laatste thuiswedstrijd coachen, om vervolgens na dit seizoen de stap te maken naar Purme-

rend. Het zijn de twee succesvolste trainers uit de geschiedenis van BOL en dus is het een understatement 

dat wij de beide mannen (en hun hondstrouwe supporters uit Purmerend) niet snel zullen vergeten. Bart 

en Walter ook van jullie hebben wij genoten en vergeet niet, de kantine is altijd open.

Voor nu rest ons nog de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Een seizoen waarin wij veelvuldig hebben 

genoten van deze schitterende selectie. Een selectie die fungeert als perfect uithangbord van deze famili-

aire vereniging. We gaan vandaag nogmaals genieten en proosten daarna met elkaar op een schitterend 

seizoen én op de vriendschappen die wij binnen deze club koesteren.

Tot na de wedstrijd & en tot volgend jaar! 

CSV BOL // VOORBESCHOUWING

LooDeck Heiwerk en Funderingstech-

niek bestaat inmiddels al ruim 20 jaar 

en is gevestigd op bedrijventerrein ‘De 

Braken’ in Obdam. Wij zijn gespeciali-

seerd in het heien van stalen buispalen. 

Doordat wij beschikken over diverse 

machines kunnen wij elke klus aan. 

Onze kleinste machine is 60cm breed 

en past door elke deur en/of steeg. Ook 

kunnen wij inpandig met deze machine 

heien doordat wij de stalen buispalen 

op locatie op maat kunnen maken. 

LooDeck voert niet alleen heiwerk-

zaamheden uit voor nieuwbouw ook 

kunnen wij u helpen bij een slechte en/

of verzakte fundering. Is bij u de fun-

dering aan het zakken?! Neem contact 

met ons op en wij sturen iemand bij u 

langs om de mogelijkheden te bespre-

ken. 

Uiteraard voeren wij ook heiwerkzaam-

heden uit betreft betonpalen, houten 

palen en het slaan van houten of 

stalen damwand. Het maken van een 

fundering en een betonnen vloer kun-

nen wij ook voor u verzorgen. 

Inmiddels zijn er in Broek op Lange-

dijk en omgeving al heel wat palen 

de grond ingeheid door ons. Onthoud 

goed; Geen plek te Gek voor LooDeck!

Wij wensen de spelers en het publiek 

een mooie en sportieve wedstrijd toe!

CSV BOL // LANGS DE LIJN
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