
Stompwijk '92 1 – FC Oegstgeest Zaterdag 15 oktober 2022

Poortpraat 
Van harte welkom op sportpark de Meerhorst!

Op het programma vandaag staat het treffen tussen Stompwijk 92 en FC 
Oegstgeest. Beide ploegen zijn in het bezit van 3 punten en staan dan ook 
schouder aan schouder naast elkaar op de ranglijst, op een niet al te rooskleurige 
plek. Hierbij dient wel te worden genoemd dat FC Oegstgeest een wedstrijd 
minder heeft gespeeld. Dit heeft alles te maken met een bijzonder trieste 
aangelegenheid, een overlijdensgeval aan hun kant. Stompwijk wenst FC 
Oegstgeest dan ook veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Beide ploegen zullen naarstig op zoek gaan naar een overwinning, om zo snel 
mogelijk afstand te doen van dat vermaledijde degradatiespook. De Stompwijkse 
ziekenboeg is inmiddels weer een stukje uitgebreid. Pim, Rick de Haan en Sem 
krijgen bezoek van Kevin van Bemmelen die enkele weken aan de kant zal staan 
met een enkelblessure (hierdoor is Joep van der Meer automatisch de sterkste 
linkspoot van de selectie geworden). Ook ‘ladies man’ Bart van Santen moest de 
training afgelopen donderdag voortijdig staken. Wij vroegen het 
blessuregevoelige tieneridool om een reactie, maar werden na een hoop gebrom 
niet echt wijzer.

Het zal dus puzzelen worden voor trainer Erik van Manen om tot een succesvolle 
formatie te komen. Toch blijven er nog genoeg publiekslievelingen over om voor 
naar het stadion te komen. Wat te denken van de (naar verluidt) tweebenige Lars 
van Santen? Of Yorick van Benten, de kleine regisseur wiens subtiele lobjes een 
stuk effectiever zijn dan de spastische hakballetjes van Lorenzo Korte. 

U leest het al, alle ingredienten zijn weer volop aanwezig om blind te kunnen 
vertrouwen op een middag (leed)vermaak. Wij wensen u dan ook veel kijkplezier!

Huidige stand



Stompwijk '92 1 – FC Oegstgeest Zaterdag 15 oktober 2022

Pupil van de week

Ik heet David van Santen

Ik ben jarig op: 10 Augustus

Mijn papa en mama zijn: Patrick en Patricia

Mijn broertjes en of zusjes zijn: Ik heb geen broers of
zusjes 

Wat eet je het liefst? Pizza en patat

Wat lust je niet? Kikkererwten

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, spelletjes spelen op de Ipad

Wat wil je later worden? Prof voetballer

Wat is je favoriete profclub? Manchester United

Wie vind je de beste prof voetballer? Ronaldo

Ik speel in de: jo10-1 

Op positie: Het liefst als spits, maar nu nog op alle posities

Wat is je mooiste actie die je hebt gemaakt? Dat ik met lob over de keeper heb 
gescored.

Mijn favoriete speler van Stompwijk ’92 is: Bart van Santen Want hij is familie van
Sinterklaas😊

Voorspelling van de uitslag: 3-2 voor Stompwijk92

Wil je verder nog wat vertellen? Ik kan momenteel niet voetballen want ik heb 
pas mijn onderarm gebroken. En we gaan morgen een kitten ophalen.


