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Dat is niet niks…….……. wij willen er een mooi feest 
van maken. 

Ons 40 jarig jubileum moet een fantastische dag 
worden, maar dat kunnen we niet alleen. 

2 personen hebben zich al aangemeld , en daar is het 
bestuur al erg blij mee, maar daar moeten er nog wel 
een paar bij, want alleen kunnen we het niet.  

Daarom geef je op….. het zal geen berg werk zijn.… 
maar een paar handjes erbij zal erg fijn zijn. 

Dus voor opgave bel Tom Boin: 06-54666923   

 

zvv Old Stars ’77 
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Parade der kampioenen 

Old Stars’77/SAI 3 

Kampioen 
1e klasse 
 

 

  
Old Stars’77/4 

Kampioen 
2e klasse 

 

Old Stars’77/6 

Kampioen 
4e klasse 
 

  
Old Stars’77/ 
Tattoo Artshop Bas 8 
 
Kampioen 
6e klasse 
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OEFEN PROGRAMMA  2016-2017  
(tegenstanders zijn uitgenodigd maar nog niet allemaal bevestigd) 

Sporthal Sportlaan        Scheidsrechter 

Ma 22 aug 19.00 Old Stars’77/LC B1 - ?     Richard Harmelwaard 
19.50 Old Stars’77/5  -  Kl. Sluis 2    Richard Harmelwaard 
20.40 Old Stars’77/6  -  Kl. Sluis 3    Jeremy Otten 
21.30 Old Stars’77/8  - Old Stars’77/9   Jeremy Otten 

Wo 24 aug 19.00 Old Stars’77/Hendriks A2 - ?    Rick Borsch 
19.50 Old Stars’77/SB Hengeveld 4 – Kl. Sluis 1  Rick Borsch 
20.40 Old Stars’77/TASB 7 – Kl. Sluis 4     Danny de Wolf 
21.30  Old Stars’77/10 - Old Stars’77/Castein BP 11  Danny de Wolf 

Vr 26 aug 19.00  Old Stars’77/LC A1   - Pellor A1 ?  wna 
19.50 Old Stars’77/SAI 2   - Pellor 2   wna 
20.40 Old Stars’77/HIT-SIMPEL-PV 1  - Pellor 1  Cor Cooman 
21.30 Old Stars’77/RBG-CBV 3  - Pellor 3  Cor Cooman 

Voorlopige indeling 2016-2017 
Teamindeling   2016-2017   klasse   coach/teamleider 

Old Stars’77/HIT-SIMPEL-PV 1   Hoofdklasse  Danny Hondorp 
Old Stars’77/SAI 2   Hoofdklasse  Arjen Waldus 
Old Stars’77/RBG-CBV 3  1e klasse  Rob Beekman 
Old Stars’77//SB Hengeveld 4  1e klasse  Marvin La Croes 
Old Stars’77/5    3e klasse  Hans Radstaat 
Old Stars’77/6    5e klasse  Ron Baijer 
Old Stars’77/TAS Bas 7   5e klasse  Matthijs Gerssen 
Old Stars’77/8  (nieuw)  6e klasse  Robert Deelstra 
Old Stars’77/9 (nieuw)  6e klasse  Jamie Luiting 
Old Stars’77/10   6e klasse  Pascal Blokmaker 
Old Stars’77/11 (oud 5e)  7e klasse  Seth Castein 
Old Stars’77/LC A1        SZVV 1e klasse jun A  Tijm van Zanten 
Old Stars’77/Hendriks A2    SZVV 2e klasse jun A  Jolle Hoekstra 
Old Stars’77/LC B1        SZVV 1e klasse jun B  Henk Niezen 

Deze team indeling is aangevraagd bij HZVO en SZVV maar zijn nog niet bevestigd. 

 

Zo aan het eind van het seizoen toch nog aanmeldingen van drie nieuwe leden.  

Dennis Vorwald zal het 7e gaan versterken. 

JohnBoy Veken het  4e team. 

Ook Sydney Kleist is wederom terug , nu in het 4e team. 

En heel veel succes bij Old Stars’77 
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“INTERVIEW  VAN  DE  MAAND” 
 

   Deze maand treed voor u in het voetlicht : 

      
 Ron   BaijeR  
 

Club profiel 
Ron is als éérste team speler in het jaar ’87-’88 lid bij ons geworden. Wat ook meteen zijn éérste 
KAMPIOENSCHAP betekende. In ’89-’90 begon hij er ook een team bij te coachen. Het seizoen ’90-’91 bracht 
hem wederom zelfs twee  KAMPIOENSCHAPPEN. Met het zomeravond veldvoetbalteam van Old Stars’77 en 
het 5e team dat hij coacht, teven werd de KNVB BEKER voor res.teams gewonnen. Het seizoen hier op 
volgend ’91-’92 werd dit huzarenstukje nogmaals herhaald weer KAMPIOEN en de BEKER. In ’92-’93 stopte 
Ron als actief zaalvoetballer en zou met een totaal van 134 wedstrijden en 60 goals en 6 strafminuten het 
archief in gaan. 
Seizoen ’93-’94 pakte hij wederom met z’n team een KAMPIOENSCHAP. Wat hij in de seizoenen ’96-’97,  
’98-’99 en ’99-’00 zou herhalen. In 1999 huldigde wij hem tevens voor het behalen van zijn 250e wedstrijd als 
coach. Hierna is hij gestopt bij de afdeling heren van Old Stars’77 en overgestapt als coach naar de dames 
afdeling van onze club en dit zou hij nog 4 jaar doen waarna hij definitief stopte en zou tot een totaal van 433 
coach wedstrijden komen. Oude liefde vergaat niet, want Ron melde zich weer aan dit seizoen, en zit 
wederom als “technisch directeur” zoals hij zich graag noemt op de bank bij Old Stars’77/7. Ronny we hopen 
dat je dit nog heel lang zal blijven doen. 
 
Geboren : 21 maart 1961   
Plaats  : Amsterdam 
Partner : Anita 
Werk  : Medewerker Mindef 
Karakter : “aardig ventje” 
Hobby’s : Fietsen en Fitness 
Auto  : Opel Astra 
Muziek : Toto, Elbow en Fleetwood Mac. 
Drankje : Bacardi cola en een lekker buitenlandse biertjes 
Uitgaan : ga regelmatig naar Concerten 
Film  : The Good,the bad and the ugly 
Voetbal (welke clubs) zaal  : Telstar, vv Jan Bruin, Flowershop en Old Stars’77  
Voetbal (welke clubs) veld  : HRC en FC Den Helder 
Daar hoogtepunten in beleefd : interregionale competitie met HRC A1 
Andere hoogtepunten in het leven : Geboorte van de kinderen. 
Welke club is je favoriet Nederland : Az        Buitenland: FC Liverpool  
Speler als voorbeeld   : Celso Ortiz van AZ 
Bijgeloof voor de wedstrijd  : Nee, ik heb zo’n gek in mijn team gehad in het verleden. 
Andere sporten                          : mountainbiken en toertochten (fietsen op de racefiets) 
Boek/tijdschrift/krant   : biografieën van personen en de telegraaf  
Tv programma   : NCIS en natuur en actualiteiten programma’s  
Avondje stappen met   : Jennifer Aniston (graag meerdere avondjes) 
Verwachtingen bij Old Stars’77 : dat het een gezonde, sportieve vereniging blijft.  
Wat vind je van Old Stars’77  : gezellige vereniging met een groot verleden. 
Wil je nog wat kwijt aan Old Stars’77: op naar het vijftig jarig bestaan, het zou een unicum zijn. 
     (eerst 40 jaar bestaan maar eens op gepaste wijze vieren denk coach …. ) 
 
HARTELIJK DANK VOOR DE MEDEWERKING 
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Heren 4e klasse         Noordkop 4 –Old Stars’77/6 
7maart 2016 
                                “nog vier finales te gaan” 
 

De eerste van de vijf wedstrijden die nog te gaan zijn. Met twee 
punten voorsprong is iedere wedstrijd een finale. De thuiswedstrijd 
tegen deze ploeg verloren we met 6-5. 

Iedereen was aanwezig en aangegeven tijdens de bespreking dat 
we zodra we met twee of drie doelpunten voorstonden dat we 
beter de stand beter konden consolideren dan op jacht naar meer 
doelpunten en dan tegendoelpunten incasseren.  

Aanvang wedstrijd. In het begin was het aftasten en wat wel opviel 
was dat hun keeper vaak opkwam als vijfde veldspeler. In de vrijde 
minuut kwamen op 1-0 achterstand. Twee minuten later een 
afstandsschot van Thijs die via de binnenkant van de paal binnen 
vloog 1-1. Minuut later een een afstandsschot van hun keeper die 

geblokt werd door Timme. De bal vloog over die keeper en Danny er achter aan. Met de bal aan de voet was 
Danny sneller dan die keeper en de 1-2 was een feit. Twaalfde minuut een corner van Youri op Danny en met 
een hakje bediende Danny Rodi en Rodi drukte af en de bal ging in de verre hoek het doel in 1-3. Zeventiende 
minuut een schot van Jerry die uit het doel werd gebokst en de rebound kwam weer bij Jerry terecht die de 
bal hard de touwen in joeg 1-4. Drie minuten voor de rust werd het 2-4. 

Zo als vaak beginnen we de tweede helft niet best. Binnen zeven 
minuten stond het 4-4. Vier minuten later een steek pass van Thijs 
op Danny 4-5. Hun keeper bleef ook in de tweede helft iedere keer 
opkomen. Achtendertigste minuut onderschepte Rodi de bal en 
de weg naar het doel was vrij en met een perfecte schot werd het 
4-6. Veertigste minuut werd het 5-6. Men kon de spanning voelen , 
nog zes minuten te gaan. Minuut later onderschepping van Jerry 
en ook zijn schot was prefect 5-7. Drie minuten kon Danny de bal in 
een leeg doel schieten 5-8. Het verzet van NK 4 was gebroken. 
Minuut later werd Thijs de diepte ingestuurd en met een strakke 
pass richting de tweede paal en Danny verzilverde deze kans 5-9. 
Drieëntwintigste Youri op Danny en Danny op Timme en die bal was ook raak 5-10. Laatste minuut werd het 
ook nog 6-10 en Danny dacht de laatste doelpunt van de wedstrijden te scoren, maar vlak voor dat de bal 
over de lijn ging gaf Youri de bal nog een tikje. Eindstand 6-11. 

Ook deze wedstrijd heeft Nigel een puike wedstrijd gekeept en ons vaak behoed van een grotere 
achterstand. 

Resumé: Soms lieten we tegenstanders lopen en stonden we niet goed. Nog vier wedstrijden te gaan en we 
zullen tijdens die wedstrijden voor iedere bal moeten vechten om ons doel te halen. 

 

Doelpuntenmakers; Thijs 1x, Danny 4x, Jerry 2x, Rodi 2x, Timme 1x en Youri 1x. 

 

De coach 
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Heren 1e klasse    Old Stars’77/SAI 3  -  Zeemacht 5      
11maart 2016         
 
                                           “de weg naar de top wordt steeds korter” 

Vandaag het returnpotje 
tegen Zeemacht 5. In de 
eerste pot hadden we ze 
al lekker weer naar open 
zee terug gestuurd met 
een nederlaag, eens 
kijken of we ze vandaag 
ook weer buiten te pieren 
konden gaan laten 
dobberen met zo’n 

resultaat. Berry moest helaas weer het werkpaardje uithangen en Levi was ietwat gammel begreep ik maar 
bikkel als dat hij is stond ie wel binnen de lijntjes! Bij aanvang van de eerste helft vlogen onze mannen meteen 
met flinke vlam in de pijp richting ZM doel maar uiteraard gingen de eerste kansen verloren…. Daar hebben 
we toch patent op dus die naam houden we lekker in eren hihihi. De ZM mannetjes keken nog steeds hoopvol 
maar na een pracht aanval en lekkere afronding verscheen toch de 1-0 op het scorebord! Door een 
kniedansje van ons dijkertje werd het bijna 1-1 maar hij wist nog bijtijds de boel dicht te knijpen ( we vroegen 
ons direct af of hij zijn lenzen in had vandaag hahaha). De rest stond vervolgens ook efkes lekker te klungelen 
waardoor we de 1-1 toch om de oortjes kregen! Vrijwel direct daarna werd dat recht getrokken door een 
lange bal van achteruit naar voren te peren en klaboemmm…. 2-1. Na vervolgens 2 gemiste kansen van onze 
zijde wist ZM de bal af te kapen en wel zeer fraai ons doeltje te raken…2-2! Vanaf dat moment gooide ZM de 
boel faliekant op slot bij hun achterin! Onze coach raadde we toen aan ff te gaan yingen en yangen 
hahaha…. want jaaaa ze snapten het spelletje wel enkel de uitvoering zat ff in het vergeet hoekje! Nadat ze 
die als verloren zoon weer hadden opgenomen in het team gingen ze los yeahhh…. De 3-2 kon ik gaan 
noteren ( weet nog steeds niet hoe want was niet te volgen hihihi maarrrr hij zat er wel in!). In de rest van de 
eerste helft kon mijn inkt van 
het pennetje ook nog 
gebruikt worden om de 4-2 ( 
pracht uitbraak en 
afgerond)….5-2 ( balletje 
kappen…keepie dollen en 
hopplaaaa) en de 6-2 te 
noteren ( van afstand erin 
geragd…. Deze was eigenlijk 
onterecht want wij kregen een uitbal te nemen terwijl ie toch eeeecht voor ZM was !). De gehele 2e helft was 
voor ons, ZM deed wel verwoede pogingen maar helaas pindakaas, onze mannen regeerde op alle fronten! 
Het scorebord kreeg het ook in de 2e helft erg druk …. Hij versprong van 6-2 naar 7-2 ( op het gemakkie er 
lekker in laten rollen…. naar 8-2 ( ZM volledig gek gespeeld)…. Vervolgens naar 9-2 ( bammmmm van afstand. 
Volgens coach een schaap in wolfkleren hihihi)….. en toen naar uhhhh 9-3 ( ohhh toch nog erin bij ons na de 
rebound…. Hoe heet eigenlijk dan in 3e instantie?!?!)…. Yep wij toen toch weer aan de beurt voor de 
doortelling…. 10-3 ( hard, hoog en droog erin)….. 11-3 ( solo van achteruit, snelheid en bammmmm ( volgens 
coach een ego hahaha, kan dus zo bij de Gamma te werk hihihi) en last but not least de 12-3 in de allerlaatste 
secondes….een zeer fraai hakje kakte de bal nog ff tussen de touwtjes! Ja horrrrr….. ZM kon wederom met een 
flinke nederlaag buiten de piertjes gestuurd worden!!! Grote klasse weer mannen….. 1e helft verloopt wel eens 
vaker wat stroever maar in de 2e helft maken jullie dat keer op keer dubbel en dwars goed!!! Nog steeds 
onverslagen op de ranglijst…. kampioenschap kunnen we steeds sterker aan gaan ruiken!!! Komende pot 
wordt weer tegen Pellor wat in mijn ogen een taaie rakker blijft als tegenstander! Maar nu al het volste 
vertrouwen erin dat jullie die ook werderom weer gaan oprollen!! Dikke complimenten voor deze pot en zie 
jullie het volgende potje weer!!  

Groetjes van de altijd trotse reporter.   
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Heren ½ finale beker FC De Ark 1  - Old Stars’77/HIT-PV 1 
14 maart 2016 
                           “Ook ons standaard team uit de beker” 
 

Nu het seizoen de slotfase nadert komen de leuke potjes eraan. In de competitie staan we er 
ook goed voor en door van de Ark te winnen konden we ook de finale van de beker halen. 
Vorig jaar werden we ook door deze ploeg uit de beker geknikkerd en bovendien draaien ze 
ook erg goed mee in de hoofdklasse. Vooral het scorend vermogen is erg hoog bij de mannen 
uit de polder. Met 3 wissels op de bank bonden we de strijd aan en in de eerste helft waren we 

redelijk aan elkaar gewaagd. Arbiter Agema liet veel toe en dus werden er 
vele duels uitgevochten. Net toen de Ark wat meer druk ging zetten en 
Danny meerdere keren handelend moest optreden kwamen we via een 
mooie aanval en een mooie actie van Rick op voorsprong. Tot de rust 
hielden we met wat moeite keurig stand. Na de rust kwamen we enigszins 
met geluk op 2-0 toen Rick een door de keeper losgelaten bal van dichtbij 
binnen kon tikken. We zaten op rozen voor de finale, maar wat we daarna 
deden had weinig meer met zaalvoetbal te maken. We gaven veel te veel 
ruimte weg en het geroutineerde de Ark maakte daar gretig en handig 
gebruik van. Door 2 klungelige en onnodige goals kwamen de bezoekers 
langszij, maar er was nog niks aan de hand bij 2-2. Toch leek het wel of we er niet in geloofden en met name 
puntspeler Boekie werd gemist als aanspeelpunt. Toen de Ark 2-3 maakte leek het wel of er iets knakte bij ons. 
Bij 2-4 werd Danny gewisseld voor Jeff die mee ging voetballen als doelman, maar door de vele ruimte liep de 
Ark fluitend uit naar 2-7 en kregen we een gevoelige oor wassing te verwerken. Helaas geen beker dus de 
komende potjes moeten we alles maar op de vijfde titel op rij gaan zetten heren. De laatste pot is wederom 
tegen de Ark (in de Veerburg helaas) dus er moet nog wel wat gebeuren gasten. Alles in eigen hand (net als je 
bundel). 

Groeten van team Simpel 

Heren 4e klasse  Noordkop 5 – Old Stars’77/6 
30 maart 2016         

Deze avond stond de wedstrijd tegen Noordkop 5 op het programma. Rodi niet 
aanwezig omdat hij varen was en Timme niet omdat hij in het gips zit. Aardig 
ingeboet op onze verdedigende kwaliteiten en het onderscheppen van de bal 
met een snelle voortzetting. Daar bovenop kwam ook nog dat Danny maar één 
helft kon spelen, maar gelukkig deed Patrick mee.  

 Na tien minuten kwamen 
wij 1-0 achter en twee 
minuten later was het reeds 2-0. In de achttiende minuut 
scoorde Danny en twee minuten later bracht Patrick de 
stand gelijk 2-2. In de laatste minuut voor de rust werd het 
3-2. Binnen tien minuten stond het 6-2. Minuut later op 
aangeven van Thijs bracht Ruben 6-3. In de 
vierenveertigste op aangeven van Patrick scoorde 
Ruben zijn tweede 6-4. Helaas werd de eindstand 8-4. 

Doelpuntenmakers; Danny 1x, Patrick 1x en Ruben 2x. 
Resumé: zeer matige wedstrijd en niet bij iedereen gezien dat er voor iedere meter gevochten om kampioen 
te worden. 
We hebben het niet meer in eigen hand.     
Hans 

“zwarte woensdag” 
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Heren 4e klasse    WHVB 4 – Old Stars’77/6  
18 maart 2016 

“weer een finale gewonnen, nog 3 te gaan” 
 
De tweede wedstrijd van een reeks van vijf die we nog te spelen hadden in deze competitie. Uit tegen WHVB 
4, thuis hadden wij met 10-3 gewonnen. 

Afwezig waren Danny en Youri. Patrick en Stan Lutterman (OS’77 C1) maakte het achttal compleet. 

Vanaf het begin kon men zien dat het geen walk over zou worden. De inzet was er zeker wel, maar het liep vrij 
stroef. Het opzetten van een aanval ging redelijk, maar de eindpass was of niet op maat of men liep vast. 
Moet er wel een kanttekening bijzetten WHVB verdedigde dicht bij hun doel en het was moeilijk door komen. 
In de twaalfde minuut liepen we tegen een 1-0 achterstand. Op dat moment stonden we niet goed en de 
scorende man stond geheel vrij. Ondanks deze achterstand bleven we op zoek naar de de gelijkmaker. 
Negentiende minuut behoedde Nigel ons op een grotere achterstand met een goede redding. Pas in de 
vierentwintigste een aanval van ons en Thijs schoot op het doel. De bal smoorde, maar Stan reageerde 
adequaat om de 1-1 binnen te schieten. Deze stand was ook de ruststand. 

In de achtentwintigste minuut een vrije trap. Rodi achter de 
bal en met een perfecte pass kwam de bal bij Jerry te recht 
en die schoot de bal hoog het doel in 1-2. Dertigste minuut 
viel Rodi helaas uit met een enkelblessure. Vijfendertigste 
minuut onderschepte Thijs de bal en samen met Patrick 
gingen ze op de keeper af. Vlak voor dat de keeper bij Thijs 
was speelde Thijs de bal naar Patrick en die schoot de bal 
hard het doel in 1-3. Minuut een later kwamen we op 1-4 
door een snelle uitgevoerde aanval. Patrick op Timme en 

Timme op Stan en liet het net trillen. Weer een minuut later een bijna identieke aanval met Patrick, Timme en 
Stan. Stan was wederom het eindstation en bracht de stand op 1-5. Nog een kwart wedstrijd te gaan en het 
gevoel dat het goed zat kwam binnen. Weer een minuut later begon de aanval nu bij Stan en die speelde de 
bal naar Timme. Patrick ging diep en kreeg de bal aangespeeld door Timme en die liep door. Patrick legde de 
bal bij de tweede paal waar Timme naar toe liep en de 1-6 was een feit. Acht minuten ging het heen en weer, 
maar gescoord werd er niet. Minuut eenentwintig werd het 2-6. Minuut later kreeg Patrick de kans recht voor 
het doel om uit te halen. Keeper pareerde de bal. Patrick met zijn volgende schot, werd geblokt door een 
speler. De bal kwam weer terecht bij Patrick. met alles wat in hem zat haalde hij wederom om uit en nu kon 
niemand er wat aan doen en de eindstand werd bepaald op 2-7. 

Na de wedstrijd werd Stan, die reeds een wedstrijd in zijn benen had 
(ingevallen bij Old Stars’77 B1, ook die wedstrijd werd gewonnen) tot Man of 
the Match uitgeroepen. Stan bedankt namens het team en tot de volgende 
keer. Voor Patrick was het ook weer een wedstrijd voor Old Stars 6 sinds lange 
tijd. Patrick bedankt en hopelijk zullen er meer volgen. 

Resumé: De eerste helft liep stroef, later kregen we wel de gezochte ruimte 
door snel te combineren en vielen de doelpunten snel achterelkaar. Nog drie 
wedstrijden te gaan. 

Doelpuntenmakers; Stan 3x, Jerry 1x, Patrick 2x en Timme 1x. 

Groetjes Hans 
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Heren 1e klasse  FC Pellor 3  -  Old Stars’77 3     
21maart 2016 
                   “nog één hindernis te nemen…..” 
 

 

 

  
Kwam Pellor vorige week nog uit tegen OS’77 2 met zeeeer weinig mankracht, vandaag stonden ze met 9 
man sterk ons op te wachten. En ook echt met zo’n blik in de ogen van “kom maar op, vandaag lusten we 
jullie rauw en gaan jullie de eerste verliespunten van het seizoen om de oortjes geven!”. Marcel merkte al op 
dat de kaarten van hun wel goed gecheckt mochten gaan worden want dit zag er toch wel vreemd uit! Onze 
rots in de branding Berry moesten we weer missen want die arme jongen treft het steeds om dan werkpaard te 
moeten zijn! Wijzelf kwamen erg laat aan…. Om 18.30 uur uit Amsterdam thuiskomen en om 19.00 uur binnen 
de lijntjes aan te moeten treden vergt dan ff improvisatievermogen, want met lege maag ballen is ook niet 
echt een optie. Dussss…. broodjes snel in elkaar geflanst thuis en tijdens omkleden in de kleedkamer dan maar 
naar binnen schuiven hihihi. OS2 had de pech dat we tegelijkertijd moesten ballen dus die heren helaas 
zonder wissels aantreden (onze ogen regelmatig naar rechts laten afdwalen tijdens de speeltijd, Marcel heen 
en weer gehobbeld tussen beide velden…. Complimenten voor jullie werklust en uithoudingsvermogen hoor 
mannen!!!!). Onze pot was ook een zeer spannende want Pellor was echt op jacht naar de 3 punten! Wat 
heerlijk is het dan voor ons om te zien dat onze mannen zich echt niet op de kast lieten jagen en gewoon de 1-
0 erin wisten te raggen….mooi aangespeeld gekregen en met een klaboemmmm afmaken! Maar 1-0 op 
scorebord?!?! Dacht dat wij uitspelende partij waren, maar was vast weer de blondie op de tribune! De rest 
van de 1e helft bleven de kansen over en weer gaan maar wij trokken toch aan het langste end door de stand 
op 2-0 te zetten…. mooi doorgegeven balletje die met een zeeeer fraai puntertje werd afgemaakt!!! Ook in de 
2e helft bleef Pellor mega tegenstand bieden en ook kansen creëren maar van de 0 afkomen gelukte hun nog 
steeds niet hihihi. Daarentegen liet ons dijkertje vervolgens 
iedereen inclusief zichzelf(w hahaha) met open mond van 
verbazing staan door een bal bij zijn doel weg te werken en 
over de keep van Pellor te werken….0-3 !!!! Uhhhh nu toch 0-3 
op het scorebordje?!?! Deze muts snapte er helegaar niets 
meer van hahaha. Pellor begon denk door te krijgen dat ze het 
toch niet voor elkaar gingen krijgen op deze manier om de 
punten binnen te gaan slepen dus die gingen helaas over tot 
wat harder spel pffff…. En hoe krijg je ze dan nog 
gefrustreerder? Nouuuu….door een mega fraai solootje op te starten…. menig mannetje te dollen met 
techniek en voorbij te spelen en het balletje dan ook nog eens fraai achter hun kiep te plaatsen hihihi…. 0-4!!! 
Deze stand werd ook de eindstand en Pellor droop wederom met een nederlaag aan hun broek af richting 
kleedkamer! Onwijs knap hoe jullie deze pot “gedragen” hebben mannen!!! Dikke vette complimenten 
ennnnn…..tadaaaa…. weer 3 punten erbij op de ranglijst yeahhhh!!!! Kampioenschap in de 1e klasse kan er nu 
met volle vaart aankomen want op 1 April treden we aan tegen Noordkop 1 en als jullie die ook weer weten 
op te rollen zal mijn laatste woord op mijn pampelepiertje die avond zijn: KAMPIOENENNNNNNN !!!! Maar 
goed…. de bal moet eerst nog rollen die avond!!!! Dus blanco erin stappen…. focus ook vooral weer 
meebrengen en uiteraard jullie welbekende voetbalkunsten maar uiteraaaaard al het volste vertrouwen 
erin!!!!! Zie jullie dan weer mannen. 

groetjes van de altijd trotse reporter.  

PS. Later vernomen dat ons eigenlijk dan werkpaardje Berry vrij heeft weten te krijgen en ons dijkertje flink wat 
molletjes moet slikken om zijn kudde bacillen de deur uit te werken. Duimpjes draaien rond en rond in de hoop 
dat we op 1 April COMPLEET deze pot kunnen gaan spelen. Dan ook niet met reserve spelen want worden we 
wel kampioen die avond moet dat met z’n allen gedaan kunnen zijn dus wens de coach op voorhand alvast 
succes met puzzelen om met zoveel wissels te spelen hahaha….. 
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Heren 1e klasse     Old Stars’77/SAI 3  -  Noordkop 1     
1 april 2016 
 

KAMPIOENEN 
 

 

Deze avond stond in het teken van het kampioenschap…. Bij winst konden we gaan ontploffen en de mannen 
zich als kampioenen laten huldigen in de 1e klasse!!!! Iedereen had ervoor gezorgd om erbij aanwezig te 
kunnen zijn zodat we ook met z’n allen echt kampioen konden gaan worden! Het bericht van de coach dat 
Levi zijn linker enkel had gebroken was een mega domper!!! Ja duhhhhh….enkel voor deze muts bleek dat het 
geval…. De hele dag was ik op mijn hoede geweest maar coach Arjen wist mij er toch met beide pootjes in te 
laten stinken whahaha….. want wat was het deze dag?!?! Yep…. 1 april dus!!!! …..Het was mega tof om te 
aanschouwen dat de mannen verwend werden met een hele kudde toeschouwers en er een heerlijke 
feestelijke sfeer rondging! Noordkop moest het helaas gaan doen zonder wissels maar dat kon voor ons 
uiteraard de pret niet drukken hihihi…. Wedstrijd ving aan op het o zo heerlijke blauwe vloertje ( blijf het een 
flut vloer vinden hihihi). Onze mannen gingen met vlam in de pijp van start en wisten direct kans na kans te 
creëren maar ondanks geen wissels bij Noordkop, meegebrachte keep stond in eerste instantie als een dijker! 
Maar zoals het hele seizoen al was tentoongesteld door onze bikkels, zo wisten ze daarna ook hem van slag te 
brengen yeahhhh…. De 1-0 werd er, na de bal gekapt te hebben, met een mega bammmmm tussen de 
touwtjes gelanceerd! De vlotte 2-0 daarna kwam voort uit een fraaie uitbraak, bij doel voorlangs gegeven en 
er hoefde enkel nog voetje tegenaan gezet te worden! Moment van verslapping aan onze zijde liet de stand 
van 2-1 op het scorebordje verschijnen maar de mannen herpakten zich direct!!! Tot aan de rust wisten zij hun 
eigen scores op zeer fraaie wijze aan te laten tekenen…. 3-1 ( uit een vrije trap…. balletje werd opzij gelegd en 
zeer strak over de vloer achter hun keep gedeponeerd)….. 4-1 ( voorgegeven bal werd met een klaboem 
tussen de paaltjes geragd….. en wij eerst maar denken dat ie in het zijnetje terecht was gekomen hahaha)….. 
5-1 ( wederom voorlangs gegeven en ook deze bal had enkel nog een klein tikkie van een voetje nodig) en 
de 6-1 ( balletje wat als voorzetje bedoeld was ging er via het hakkie in….. afwijkend voetje was in dit geval 
een voordeeltje). Ruststand was dus al 6-1 wat eigenlijk al het kampioenschap kon betekenen maar er moest 
nog een helft gespeeld worden en dan kan er natuurlijk nog van alles gaan gebeuren!  
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Maar we konden uiteraard volop op onze bikkels rekenen want die bleven gewoonweg door stomen in de 2e 
helft yeahhhh…. De 7-1 werd aangetekend door een sneaky doorgegeven balletje die vervolgens zo het 
doeltje ingerold kon worden. De daarop volgende 8-1 werd bekroond omdat op dat moment de 
liefdesverhouding met de 2e paal eindelijk weer ff getoond werd. Noordkop wist toch ook nog  wat te laten 
zien en maakten in de rebound de 8-2. Na dat doelpunt vervielen we helaas in enkel maar knallen op doel ( 
opbouwend voetbal blijft toch mooier om naar te kijken horrrr hihihi….). Blijkbaar hadden de mannen toch wel 
door dat dit niet echt werkten dus gingen weer over tot het knappere voetbal en werd ook vrij snel 

beloond…..9-2 ( heel beheerst hun keep gedold).  Er waren 
nog 6 minuten te spelen…. kampioenschap kon niet meer 
stuk gaan. Dat wisten de aanwezige bestuursleden ook want 
die gingen al in vol ornaat klaar staan met de 
huldigingsattributen!!! Maar onze mannen vlamden nog 
efkes heerlijk verder in deze laatste minuten! De stand ging 
nog naar 10-2 ( zeer fraai puntertje)…. vervolgens naar 11-2 ( 
ff voetje ertegen aan wat een draai aan de bal 
veroorzaakte en keurig in het hoekie gedeponeerd)…. naar 
de 12-2 ( doelpunt van de avond!!!! Achterwaarts erin!!!) en 
tot slot en tevens eind stand de 13-2 ( voor jou Janneman 
vragen we de blauwe vloer als thuishaven aan hahaha…. 
deze legde je er ook weer hemels 
in!!!)…..KAMPIOENENNNNNNNN!!!!!! Wat een blijdschap op 
de koppies van de mannen en trotse blikken bij de 
toeschouwers!!!! En wat is het dan kicken om te zien dat de 
mannen wederom gehuldigd konden worden!!!! 5 van onze 
mannen werden nog ff extra in het zonnetje gezet daar zij 

samen gewoonweg  5x op rij een kampioenschap hebben weten te bewerkstelligen!!!  

 
Na de huldigingen was het uiteraard tijd om het te gaan vieren en dat hebben jullie ook mega gedaan 
whahaha….de 3e helft heeft nog nooit zolang geduurd hihihi…..maar was ook wel dik vet verdiend!!!!! Ook om 
het feit dat jullie ongeslagen kampioen waren geworden!!!! Diep petje af voor jullie en CHAPEAU!!!!!! Dat 
daarna de druk van de ketel was bleek wel in de wedstrijden die erna nog gespeeld moesten worden …… de 
eerste pot daarna tegen Harmonie gaven we de punten uit handen hihihi….. de daarop volgende tegen de 
muisjes sloten we wel winnend af met 2-4 maar poepoehhh wat ging dat stroef hahaha. Kon ook niet boeien 
want kampioen waren jullie ten alle tijden al hahaha!!! De laatste winstpunten van de slot wedstrijd van het 
seizoen kregen we in onze schoot geworpen daar de sierduifjes geen team op de been konden brengen en 
eventueel inhalen geen nut meer had! Hierdoor werd het wel abrupt beëindigd zonder het seizoen 
gezamenlijk af te kunnen sluiten maar dik vet feest was er toch al gevierd dus dat maakte de hele handel wel 
goed! ….. Coach Arjen, Ryan, Rick, Damon, Danny, Berry,  Jeremy, Jan, Levi en Leroy…..onwijs trots op jullie!!! 
Heb ook dit seizoen weer mega genoten met en van jullie en wens jullie ongelooflijk veel suc6 maar met name 
onwijs veel plezier komend seizoen in de hoofdklasse!!!! Levi gaat ons zeer spijtig verlaten dus wens ik het hem 
in alles wat er op zijn pad gaat komen!!!! Geniet allen van een zeer verdiende zomerstop en zie jullie weer heel 
graag terug bij de start van het nieuwe seizoen!!! 

Groetjes van de altijd trotse reporter.  
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Heren Hoofdklasse  Old Stars’77/HIT-PV 1 – Telefonia 1 
1april 2016 
                              “Nog steeds op koers naar de 5e” 
 

Op een extreem laat tijdstip en koploper onwaardig 
mochten we aantreden tegen het laaggeplaatste Telefonia. 
Een paar jaar geleden nog een lastige tegenstander maar 
inmiddels is er niet veel meer van over. Ze kwamen zelfs 
zonder wissels opdraven in tegenstelling tot de meeste 
andere tegenstanders die tegen Old Stars spelen. Bij ons 
ontbraken Frank en Frank. Rick was er ook niet want hij richt 
zich op Bali alvast op volgend seizoen en heeft zijn laatste 
wedstrijd voor dit seizoen gespeeld. Invaller Marvin die een 
puike partij speelde was er weer bij en zo hadden we maar 
liefst 4 wissels op de bank en kon Telefonia kapot gespeeld 

worden. Na een wat aftastend begin kwamen we na een minuut op 10 op voorsprong en werd er regelmatig 
gescoord. Ruststand was volgens mij 4-1, maar in de tweede helft bleven we jagen op meer treffers om het 
doelsaldo wat op te vijzelen. We hadden wel 18-1 kunnen winnen, maar uiteindelijk is 11-1 geen slechte score 
natuurlijk. Wel werden er nog enkele opgelegde kansen 
gemist, maar het doelsaldo van onze concurrent De Ark zullen 
we toch niet meer gaan inhalen. Zij wonnen van de andere 
concurrent Harmonie 1 (of 2 kan ook) en dus is De Ark dat op 1 
punt volgt nu echt de enig overgebleven concurrent. Met nog 
3 wedstrijden staan ze op 1 punt achterstand. Als we de 
komende 2 potten tegen Dupont en HCSC weten te winnen 
mogen we de laatste wedstrijd uit bij de Ark gelijk spelen, 
ervan uitgaande dat zij ook weten te winnen van Harmonie 2 (of 1 kan ook) en hekkensluiter Zeemacht 2. Dus 
heren nog drie keer alles geven met zijn allen en we kunnen weer een feestje bouwen. Rick is er niet bij helaas 
maar vanaf Bali rekent hij erop dat de rest zijn stinkende best zal doen. Marvin bedankt weer voor het invallen 
en hopelijk kun je ons de laatste potjes nog een paar keer laten genieten van je mooie acties. Helaas was na 
afloop alle Corona al opgeslobberd door Old Stars 2, maar het goede nieuws van deze avond was natuurlijk 
het kampioenschap van Old Stars’77/ 3, gefeliciteerd heren en succes in de hoofdklasse volgende seizoen. 

Groetjes van team Simpel 

 

Beukenhout 20 – 0223 646535 
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Heren 4e klasse  Takelaars 1 – Old Stars’77/6  
6 april 2016 

“NOG ÉÉN STAP VERWIJDERD VAN HET BEGEERDE KAMPIOENSCHAP” 
 

Vanavond onze een na laatste wedstrijd tegen Takelaars 1. Rodi was afwezig 
(varen) en Timme wel aanwezig, maar alleen op krukken. Patrick deed wel 
mee, zodat we met zeven spelers deze klus moesten slechten. 

Wij begonnen voortvaren, in de eerste minuut promoveerde Ruben een 
rebound met zijn hak tot een doelpunt 0-1. Dertig seconde later onderschepte 
Danny de bal en de 0-2 was een feit. De vierde minuut werd het onnodig 1-2. 
Men kon toen al zien dat we onnodig in de problemen door slordig voetballen 

en niet scherp waren. Ondanks dat scoorde Youri op aangeven van Patrick in de zevende minuut de 1-3. In 
een periode van negen minuten ging het alle kanten op, maar totaal niet ons spel wat we kunnen spelen. 
Zestiende minuut werd het 2-3. Eenentwintigste minuut door goed doorgaan van Jerry werd het 2-4. Twee 
minuten later een schot van Danny werd geblokt, maar de rebound werd goed ingeschoten door Thijs. 2-5. 
Een minuut voor de rust werd het 3-5. 

Achtentwintigste minuut werd het 4-5. Zou toch niet zo zijn dat we deze wedstrijd 
uit handen lieten glippen. Vierendertigste minuut een perfecte bal van Youri op 
Danny en het verschil was weer twee 4-6. Veertigste minuut speelde Patrick zich 
knap vrij en met een hard schot in de verre hoek, keeper kansloos 4-7. Twee 
minuten later 5-7. Vier minuten voor tijd deed Danny een paar bewegingen 
waar een aantal tegenstanders geen vat op hadden 5-8. De eindstand werd op 
het bord gezet door Youri nadat hij was weggestuurd door Danny 5-9. Nigel 
keepten zoals altijd en hield ons vaak op de been, alleen was de bal denk heet 
want bal klem zat er deze wedstrijd niet in. Ruben nog niet genoemd, maar 
speelde weer een sterke wedstrijd. 

Takelaars 1 - Old Stars 6 5-9. 

Doelpuntenmakers; Ruben 1x, Danny 3x, Youri 2x, Jerry 1x, Thijs 1x en Patrick 1x. 

Resumé: Geen beste wedstrijd, we speelde slordig en lieten de tegenstanders in de wedstrijd wat totaal niet 
nodig was. Volgende week vrijdag onze laatste wedstrijd van dit seizoen. Laten we er bovenop knallen en met 
winst het seizoen eindigen. 

Groetjes Hans 
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Heren Hoofdklasse    Dupont 1 – Old Stars’77/HIT-PV 1 
8 april 2016 

“nog 2 hindernissen te gaan” 
 

Nadat Harmonie van de Ark heeft verloren is 
laatstgenoemde ploeg de enige overgebleven concurrent 
voor het kampioenschap, maar wel een zeer serieuze 
concurrent aangezien ze alles met groot gemak winnen en 
niks meer gaan morsen denk ik. Daarom was het voor Old 
Stars van groot belang om te winnen van Dupont om 
zodoende de voorsprong van 1 punt op de ranglijst te 
consolideren. Zonder de vakantie vierende Rick en de 

afwezigen Maarten en Jeffrey hadden we evengoed een keurige selectie om dit varkentje te wassen. Het is 
moeilijk voor te stellen waarom Dupont zo laag op de ranglijst staat want er zitten een paar goede spelers in 
het team en bovendien hadden ze in hun doelman de absolute uitblinker. Old Stars ging goed van start en 
zette gelijk druk. Dit resulteerde in meerdere kansen maar de goal viel onterecht aan de andere kant. Ramon 
gaf een slordige pass en gelijk kwam Dupont eruit. Danny kwam niet helemaal lekker uit en dus stond het 1-0. 
Nadat JP de bal had veroverd bereikte hij Jean Michel die 
de gelijkmaker binnentikte. Hierna kregen we vele riante 
mogelijkheden maar de jonge doelman van Dupont en 
volgens mij 3x het houtwerk zaten ons danig in de weg. Bij 
een tegenaanval ging Danny lelijk door de knietjes en naast 
veel pijn zorgde dit er ook voor dat hij de wedstrijd niet lekker 
uit kon spelen. Op karakter toch het eind van de wedstrijd 
gehaald, maar zijn beste wedstrijd van het seizoen moet nog 
komen (eind April in de Veerburg ouwe topper!!). Voor het 
publiek ontspon zich een leuke wedstrijd met veel 
aanvallend voetbal. Ook leuk om eens te zien want de 
meeste ploegen graven zich in tegen Old Stars. Dat leverde 
vele doelpunten op o.a. van Jean (mooie pegel), Frank W 
(alleen op de doelman af) en Boekie (aan zijn doelpunten 
hangt altijd een vies luchtje). Vlak voor tijd maakten we 
gelukkig de 6-5 zodat we voorlopig nog steeds koploper blijven. De laatste minuten zette Dupont nog wel 
druk, maar Old Stars voetbalde zich keurig onder de druk uit en tikte zowaar eens een paar minuten goed 
rond in plaats van blind door te gaan met aanvallen. Prima uitgespeeld jongens! Danny sterkte met de knie en 
voor iedereen: zet het vizier op 18 april want dan moet het gebeuren in de Veerburg. Uiteraard ook eerst nog 
tegen HCSC, maar eigenlijk maakt het resultaat van die wedstrijd niet heel  
veel uit hoewel het natuurlijk wel lekker is als we met een puntje voorsprong  
naar de Ark gaan. Forza Old Stars!!!  

Groeten El Capo 
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Heren 4e klasse  Old Stars’77/6 - Watervogels 3  
15 april 2016 
                   “Het zit erop……KAMPIOENSCHAP BINNEN”  

 
Gisteren speelde wij onze laatste wedstrijd van het seizoen en 
bij winst waren wij zeker kampioen. 
Afwezig waren Timme (in het gips) en Thijs. Gelukkig voor ons 
wilde Bart en Tijm (beide OS B1) deze plaatsen innemen. Tijdens 
de bespreking aangeven dat we het verdedigende aspect 
niet uit het oog moesten verliezen en bij een voorsprong deze 
moesten consolideren i.p.v. op zoek naar meer doelpunten. 
Het hoefde niet mooi te zijn, als er maar gewonnen werd. Dit 
hoor ik ook vaak in de eredivisie voorbij komen en ook die club 
(Ajax) staat met 2 punten voorsprong op de nummer twee, wij 
ook. 
Wil verder geen vergelijking trekken. 

In de derde minuut een uitbal voor ons. Rodi achter de bal en met een schot op het doel die via een 
tegenstander in het doel belandde 1-0. Gedurende een minuut of acht gebeurde er niets zo veel, maar zag 
wel dat we de wedstrijd onder controle hadden. Helaas de elfde minuut een schot van WV3 waar Nigel niet 
voldoende zijn hand er achter kreeg verdween de bal in de verre hoek 1-1. Deze kleine tegenslag bracht ons 
niet van de wijs en we gingen op zoek naar de voorsprong. Minuut later Bart aan de bal, speelde zich vrij en 
gaf een strakke voorzet richting de tweede paal waar Danny stond. de voorsprong was weer een feit 2-1. 
Negentiende minuut een diepte pass van Rodi op Youri en Youri bracht het verschil op twee 3-1. Twee minuten 
later moest Nigel al zijn skills aanwenden om een gevaarlijk schot te neutraliseren. Puike redding. De 3-1 was 
teven de ruststand. 
In tegenstelling wat ons vaak overkomt, tegendoelpunten na de 
rust, stonden we nu beter. Zesentwintigste minuut een perfecte 
diepte pass van Danny op Rodi en Rodi met één voetbeweging 
liet hij het net trillen 4-1. Net zoals in de eerste helft brak nu een 
periode aan waarin niet gescoord werd, maar in moeilijkheden 
kwamen wij niet. Achtendertigste minuut onderschepte Danny de 
bal en kon zodoende alleen op de keeper af. Zoals vaak is dit 
geen probleem voor Danny. Nu ook niet 1-5. Twee minuten later 
een pass van Danny op Ruben 1-6. In die zelfde minuut werd Bart 
hard onderuit geschoffeld en daar hield Bart een geschaafde 
schouder aan over. (veld B Quelderduyn!). Eenenveertigste minuut werd de 2-6 gescoord. Minuut later 
onderschepte Youri de bal en bracht Danny in stelling 2-7. Vierenveertigste minuut speelde Danny Jerry aan en 
jawel met zijn linker voet scoorde Jerry de 2-8. Nog drie minuten te gaan en onze concentratie verslapte wat 
en binnen twee minuten kregen we twee doelpunten tegen 8-4. Laatste minuut van dit seizoen, een vrije trap 
voor ons. Danny achter de bal en de eindstand werd bepaalt 4-9. Het kampioenschap was binnen. 

Namens het team wil ik Bart en Tijm bedanken voor hun inzet. Helaas niet gescoord, maar door jullie inzet, 
bevlogenheid en voetbalgogme bracht een balans in het team. Tot volgend seizoen. 

Rodi 2x, Danny 4x, Youri 1x, Ruben 1x en Jerry 1x. Dit was het laatste verslag van het seizoen 2015-2016. 

Namens het team willen wij alle supporters bedanken voor hun support en hopelijk zien wij jullie volgend 
seizoen weer. 

Tevens willen wij het bestuur van Old Stars '77 bedanken voor de mooie schaal die wij hebben mogen 
ontvangen, de bloemen en de donatie, die ter goede komt aan de afsluitende BBQ. 

Menig vereniging kan een voorbeeld nemen aan Old Stars '77, wat zij doen voor hun leden. 
Tot volgend seizoen.  Groetjes Hans 
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