
Stompwijk '92 1 – Alphen 1 Zaterdag 5 november 2022

Poortpraat 
Een heel hartelijk welkom op sportpark de Meerhorst!

Vandaag staat er sinds een tijdje weer eens een wedstrijd op een programma 
met een tegenstander die wij kennen. AVV Alphen komt op bezoek, een ploeg 
die net als ons pas dit jaar op zaterdag is gaan voetballen. De beide teams 
komen elkaar al jaren tegen, en Alphen was zelfs zo vriendelijk om gastheer te 
spelen bij onze promotiewedstrijd van vorig jaar.
Net als Stompwijk kent Alphen een moeizame start in de derde klasse A op 
zaterdag. De Oranjezwarten hebben 4 punten bij elkaar gesprokkeld, dat is er 
ééntje meer dan de thuisploeg. De equipe van trainer Erik van Manen snakt 
naar een overwinning. Alles op alles zal worden gezet om het vermaledijde 
degradatiespook buiten de deur te houden.

Op basis van vorig seizoen biedt de krachtmeting van vandaag kansen. De 
thuiswedstrijd werd overtuigend gewonnen met 6-3, in één van onze beste 
wedstrijden van dat seizoen. Kite scoorde 2 keer, Nick zelfs 3 keer en Bart van 
Santen, achteraf tijdens het feestje in de kantine bjina 4 keer. 
De uitwedstrijd bleek al een stuk lastiger. In de slotminuten trokken wij die met 
1-2 over de streep. Hiervoor moest zelfs een beroep worden gedaan op 
huurling (inmiddels weer volwaardig selectiespeler) Joeri van der Salm, die de 
bal op kenmerkende wijze al struikelend en punterend tegen de touwen wist te 
duwen. 
Wel 6 punten vorig jaar dus, voorzichtig optimisme is op zijn plaats. Van 
onderschatting van de tegenstander zal vandaag absoluut geen sprake zijn. 
Nog een reden om optimistisch te worden is de aanstaande terugkeer van Pim 
van der Arend. Hij sluit na enkele weken blessureleed voor het eerst deze 
competitie aan en dat scheelt voor Stompwijk een slok op een borrel (en Pim 
neemt nog wel eens een slok). 
Pim was vroeger een dynamische gaander op de vleugel maar is al snel in zijn 
carrière afgezakt (en uitgezakt) naar het middenveld. Vergis u niet, ondanks zijn 
weinig soepele tred is hij een stuk jonger dan zou doen vermoeden. Een 
gaander is hij tegenwoordig overigens alleen nog in zijn vrije tijd. 

Met Pim in de gelederen en alle overige usual suspects zullen de Dorstige 
Herten er alles aan doen om in te zetten op een herhaling van de wedstrijden 
van vorig jaar, in ieder geval het resultaat.

Wij wensen u veel plezier met het bekijken hiervan!

Huidige stand
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Sandwich

Pupil van de week

Hoe heet je? Thijs van Marwijk

Ik ben jarig op: 8 September  

Mijn papa en mama zijn:  Angelique en Toby  

Mijn broertjes en of zusjes zijn: Guus 

Wat eet je het liefst? Pizza en spareribs 

Wat lust je niet? Spruitjes 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en lezen 

Wat wil je later worden? Youtuber 

Wat is je favoriete profclub? Manchester City 

Wie vind je de beste prof voetballer? Erling Haaland 

Ik speel in de: JO9-1 

Op positie: Aanval 

Wat is je mooiste actie die je hebt gemaakt? Schot via de keeper in de kruising 

Mijn favoriete speler van Stompwijk ’92 is: Papa 

Voorspelling van de uitslag: 4-1 

Wil je verder nog wat vertellen?  Raadsel: hoe noem je een heks in de woestijn?


