
Stompwijk '92 1 – DWO 1  Zaterdag 18 maart 2023 
Poortpraat 
 
Geachte bezoeker, 
 
Er ligt vandaag een mooie degradatiekraker in het verschiet. De hekkensluiter 
komt op bezoek, Van Nispen uit de Zilk bezit namelijk de rode lantaarn. De 
thuisploeg bevindt zich hier 1 plekje boven, met een luttele 5 punten meer. Het 
leeuwendeel van die bescheiden voorsprong is behaald tegen de opponent van 
vandaag. 
 
Op de openingswedstrijd wisten de Stompwijkers in een moeizame wedstrijd 
een nipte 1-2 overwinning te behalen op natuurgras. Hierna werd elke wedstrijd 
verloren, todat er vorige week tegen SCW een overwinning is uitgesleept. 
Wederom met 1-2, en wederom op natuurgras. 
 
De thuisploeg ruikt dus kansen om een heuse serie overwinningen neer te 
zetten. Enerzijds zal dit lastig worden, Van Nispen zal op en top gemotiveerd 
zijn. Als er dit jaar nog punten worden gehaald, dan zal het zijn tegen ploegen 
als Stompwijk. Anderzijds zijn de voortekenen goed. Talisman Jaco Sweere is 
namelijk terug van een wereldreis. Zijn statistieken zijn bizar en spreken voor 
zich. Met hem in de buurt verloor Stompwijk 1 nog nooit (dit seizoen).  
Daar waar je zou verwachten dat het bij Stompwijk alle hens aan dek is om de 
zege binnen te slepen, is er een opvallend grote lijst met afwezigen. Daniel 
Knijff en Sem Sweere, vorige week nog actief in de overwinning, ontbreken. 
Bart van Santen staat aan de kant, een blessure speelt hem parten. 
 
Wij maken ons op voor wat ongetwijfeld een weinig hoogstaand potje voetbal 
zal worden. Spanning en strijd maken echter een hoop goed, dus we wensen u 
veel kijkplezier! 
 
 
 
 
Huidige stand 
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Pupil van de week 

Nils van Marwijk 

 
Ik ben jarig op: 30 Oktober 

Mijn papa en mama zijn:  Timo en Marloes 

Mijn broertjes en of zusjes zijn:  Lisa 

Wat eet je het liefst? Spaghetinni van Oma 

Wat lust je niet? Boterham met kipfilet 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal en Tennis 

Wat wil je later worden?  Militair 

Wat is je favoriete profclub?  PSV 

Wie vind je de beste prof voetballer?  Ronaldo 

Ik speel in de:   JO8 

Op positie:  Verdediging 

Wat is je mooiste actie die je hebt gemaakt?  Langs de lijn lopen en bijna scoren 

😊 

Mijn favoriete speler van Stompwijk ’92 is:  Donny van Marwijk 

Voorspelling van de uitslag:  4-2 

Wil je verder nog wat vertellen?  Papa is de beste trainer 


