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Zaterdag 24 september ’11: TOB begint competitie goed  
Vandaag ging het seizoen pas echt van start voor de Blauwwitte Strijders, en hoe kan je die 
beter beginnen dan gelijk met een Derby? Nog nooit eerder speelden  
de Strijders tegen Kadoelen voor de competitie en er blijkt gelijk een soort van vloek op te 
zitten. Deze wedstrijd stond namelijk eerst op 10 september gepland  
maar door het overlijden van ome Nol  werd dat weekend niet gespeeld en donderdag bij 
trainen hoorden we nog doodleuk dat we na dit seizoen ergens anders  
een blauwwitte kamp moeten opzetten omdat gemeente Noord 1 van de mooiste 
sportparken wil sluiten. Geen al te lekkere begin van de competitie dus.  
Gelukkig was dat met de wedstrijd anders want TOB speelden goed. Het team van Kadoelen 
kennen we nog wel van hun Sporting Noord tijd en daar maakten we  
dan ook de opstelling op, en met succes. Want al snel kon Yoran de score openen toen hij 
van links uitbrak en de dieptepass van Vlietje af maakte: 1-0.  
Later was het Ruben die de 16 in dribbelde en hem goed breed legde op de inkomende Vliet 
die toen vrij kon afmaken: 2-0. Kadoelen kwam er niet vaak  uit maar  
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een lange bal van achter op hun spits die met een goeie beweging de laatste man weg kapte 
en de bal achter 3e keep Donny legde: 2-1. Vliet had nog de 3-1 voor  
rust moeten maken maar schoot naast, ruststand 2-1. In de 2e helft kwam Kadoelen sterker 
uit de kleedkamers dan als in de 1e helft. Ze legden meer druk naar  
voren wat bij de aanval van TOB veel ruimte opleverden. Vliet werd het hoekie ingestuurd en 
hoorde Stefanovic roepen op de 16, legden hem af en Stefan die  
schoot hem beheerst in: 3-1. Een doelpuntje uit het boekje van trainer Rob! Kadoelen die 
hield de spanning erin toen ze nog een vrije trap erin schoten dwars door  
een slap muurtje:3-2. Kadoelen werd er niet beter op, het leek wel of ze het wel goed vonden 
en TOB liep verder uit toen de man van de assists Ruben een pass o 
p Gerel gaf die de 4-2 erin schoot. Pas na de 4e goal ging Kadoelen weer voetballen en 
kopte makkelijk de 4-3 in toen TOB slap zat te verdedigen. Later leek het  
duel beslist te worden toen Ruben een geniale steekpass gaf en Vliet zo 1 op 1 zetten. Vliet 
bleef koel en schoot de bal laag in het hoekie: 5-3. Kadoelen had niet  
echt een antwoord en moest enkel maar ballen van achteruit weg spelen door de goeie 
aanvallen van TOB. 5-3 had mooi geweest maar bij een corner tegen mepte  
Jogie als een ware vd Sar de bal uit het goal, het was enkel jammer dat hij geen keeper was 
op dat moment. De penalty werd benut en zo werd de eind uitslag 5-4  
voor TOB. Een goed begin tegen een goede tegenstander, wat zal er dit seizoen in het vat 
zitten ? 
 

Zaterdag 1 oktober ’11 : TOB geeft wedstrijd uit handen 
Monnickendam uit, de 1e uitwedstrijd van dit nieuwe seizoen voor de Strijders. 
Monnickendam had al 2 wedstrijden gespeeld, 1 gewonnen en 1 verloren waar vandaag  
een 2e nederlaag aan toegevoegd zou moeten worden. TOB begon het seizoen goed met 
een 5-4 overwinning op Kadoelen maar zijn na 1 wedstrijd al flink gehavend.  
Jappo en Vliet konden niet spelen door blessures die ze hebben opgelopen in de wedstrijd 
tegen Kadoelen, Gerel was bij trainen nog aan het kwakkelen met ze  
hamstring en Ruben was net beter van een griepje. Toch leek de wedstrijd de goede kant op 
te gaan voor TOB. Ze kwamen wel is waar 1-0 achter door slecht  
verdedigen maar ging alsnog met een 1-3 de rust in. Joost die nooit kopt kreeg hem op ze 
hoofd waardoor die scoort en ook Jordan wist met een snoekduik een bal  
erin te koppen. Ruben was voor tijd scherp bij een slechte uit trap van de keeper en schoot 
de bal met een mooi krulletje erin. 2e helft leek TOB zich ff te herpakken  
nadat Monnickendam weer scoorde. Direct erna werd het 2-4 toen Tillema koel bleef in een 
1op1 situatie. Maar toen begon het, TOB kakte in en moest veel wisselen  
en schuiven om een beetje weerstand te kunnen bieden maar tevergeefs. Monnickendam 
mocht vrij voetballen en zette alles weer recht. Ze mochten vrij schieten en  
scoren en kwamen op 6-4. Nog voordat de scheids voor het eindsignaal floot maakte 
Stefanovic nog 6-5. Maar meer was er niet van te maken. Zonde aangezien we  
makkelijk 3punten konden pakken en dan die onverslagen status die we sinds 6 november 
2010 nog steeds hadden gehouden. Volgende week maar weer beter tegen  
Sporting Noord.  
 
Zaterdag 15 oktober ’11 : TOB moet genoegen nemen met 1 Punt 
TOB is 2 speelrondes verder en hebben een winst en een nederlaag behaald, Sporting 
noord kwam vorige week niet opdagen dus was vandaag tegen  
Jos/Watergraafsmeer pas de 3e wedstrijd voor de Strijders. Op een frisse maar zonnige 
zaterdag ging TOB goed van start op een slecht veld,  
Kunstgras veld wel te verstaan ! Ondanks dit slechte korrelveld tikte TOB de bal goed rond 
en wachtte de momenten om diep te gaan goed af, het was dan ook geen  
wonder dat TOB op voorsprong kwam maar wonderbaarlijk genoeg door een penalty. Bij een 
(eindelijk goeie) Corner kwam de bal tegen een Jos speler aan en de  
scheids gaf terecht een pingel, iets wat je niet vaak krijgt bij een uitwedstrijd. Stefanovic ging 
er achter staan en schoot goed raak: 0-1. TOB bleef door met tikken  



en had veel balbezit, toch zakte ze langzamerhand een beetje in en kwamen binnen 
2minuten op een achterstand. Bij een slechte terugspeel bal op Gerel en het  
daarna laconiek uit verdedigen zoals een echte vedette dat wel is doet  kwam Jos snel voor 
het doel van Dennis en wisten raak te schieten:1-1. Het gezeur op het  
veld was nog maar net afgelopen of Jos wist hun snelle aanvaller weer te vinden die met zijn 
snelheid Omar makkelijk achter zich liet en zijn team zo met een 2-1  
voorsprong de rust in wist te knallen. De 2e helft was niet veel anders dan de 1e. TOB bleef 
lekker tikken en speelde goed. We kwamen daarom ook meer dan terecht  
op gelijke hoogte toen Ruben met een beetje hulp van de Jos verdediger de 2-2 erin legde. 
De rest van de wedstrijd was het een “op en neer” wedstrijd, kansen voor  
de Strijders en kansen voor Jos/watergrf. Dennis had nog een paar goeie reddingen op een 
aantal listige schoten en hield daardoor ze doel de 2e helft schoon. 2-2  
eindstand, misschien wel een terechte uitslag maar misschien had er ook wat meer in 
gezeten voor TOB….. de 29ste komt de koploper naar de Melkweg en die  
moeten we dan maar is flink dwars liggen 
 

Zaterdag 29 oktober ’11: TOB weet geen punten van koploper af te snoepen. 
Na een weekend geen wedstrijd te hebben gehad kwam vandaag koploper de Wherevogels 
op bezoek, een jong team met een oude bekende. Cor Noordenbos oftewel  
Cor Sigaar die ons een paar jaar gelede trainden stond nu bij dit team aan de zijlijn. Altijd 
leuk, vooral als je dan weet te winnen. Voor de wedstrijd nog snel een nieuwe team  
foto in de splinternieuwe uit tenues waarop Meubelmontage van der Vliet prijkt. De wedstrijd 
zelf begon wat slordig van beide kanten maar je zag al snel dat de jongens uit  
Purmerend een goed team was. De vogels mochten ook op voorsprong komen maar 
Stefanovic zorgde met een mooi binnenkant paaltje voor een 1-1 ruststand.  
Na rust leken de Strijders nog bij de thee te zijn met hun gedachten, de Vogels mochten op 
1-3 komen voordat er wat werd terug gedaan. Bij een schot op de lat was Gerel  
alert en kopte de 2-3 erin, het gezeur om buitenspel was er maar daar van buitenspel was 
zeker geen sprake. TOB leek aan te haken en nog een punt eruit kunnen slepen  
maar juist dan is de scherpte weer ff weg. Nadat de Engelse Jordan uit de wedstrijd was 
getrapt maakte de Vogels met een hard afstandsschot 2-4 en zaten ze op rozen.  
Ruben brak daarna door op links en schoot de bal diagonaal prachtig in het hoekie: 3-4. 
Laatste 5minuten waren voor de Strijders, met heel veel druk naar voren leek er een  
puntje in de lucht te hangen maar het mocht niet zo zijn. TOB incasseerde zijn 2e nederlaag 
maar ontving wel de complimenten van Cor Sigaar en consorten over het getoonde  
spel. Volgende week de uitwedstrijd tegen middenmoter DZS, Hopen dat we daar de 
ommekeer in kunnen zetten. 
 
Zaterdag 5 november ’11: Strijders weten weer wat winnen is ! 
Neck uit, altijd lastig. We hebben het hier niet over Nijmegen maar het plaatsje Neck in 
Wijdewormer waar de club DZS te vinden is.  TOB begon de dag al goed door onbedoeld  
een mentale oorlog in te zetten, de club melde de strijders dat deze wedstrijd half 1 zou 
worden gespeeld maar volgens DZS en de KNVB website was dat toch echt pas om half3.  
We besloten de middag maar bij DZS zelf te vertoeven en maar een jeugdwedstrijd te 
bekijken want in Neck zelf valt er weinig te zoeken, op het (gesloten) Italiaans restaurant na 
dan.  
Om 14:00 besloten we dan toch maar is het veld op te stappen na het lange wachten en 
daar waren toen ook nog geen “Zilveren Schapen” te ontdekken. 0-2 dus al in de mentale 
oorlog!  
De wedstrijd zelf begon goed en TOB bepaalde het spel. Na wat kleine kansjes en een 
afgekeurd buitenspel(?) doelpunt van Ruben kwam de verdiende 0-1 uiteindelijk van Gerel 
zijn voet.  
Joost werd diep gestuurd en gaf bij de achterlijn de bal breed en Gerel kon beheerst scoren. 
Ook de 0-2 voor rust kwam van de vedette. Een mooi op maat gegeven pass van Jappo 
kwam  



op het hoofd van Gerel en kopte de bal over de keeper heen: 0-2. Na rust was enkel de 1e 
10min goed van de Blauwwitte Strijders. Een mooie lob van Thies ging over 2 verdedigers 
heen  
en kwam  bij Vlietje aan, die op zijn gemak de bal uit de lucht mocht controleren en daarna 
de 0-3 scoorde. TOB leek al de 3punten te hebben maar juist dan wordt het gevaarlijk.  
De Strijders kakte volledig in en lieten de tegenstander op 3-3 komen. Pas na die gelijkmaker 
werden de Strijders weer wakker en kwamen ze weer op voorsprong. Bij een corner kwam 
de  
bal bij Jordan aan die de bal erin knalde: 3-4. De af en toe verwarrende scheidsrechter gaf 
later onterecht een pingel aan DZS na een geweldige Schwalbe van hun aanvaller, een 
beslissing  
die zomaar de wedstrijd kan bepalen op zo’n moment. Gelukkig was het keeper Davey die 
koel bleef en de penalty stopte! en daarmee het vlammetje deed aanwakkeren bij de 
Strijders.  
De corner die uit de gestopte penalty kwam deed DZS ook niet veel goeds. De bal werd 
veroverd en 4 Strijders gingen naar voren, de bal belande uiteindelijk bij Jappo en die schoot 
de bal  
zonder na te denken laag in het hoekie en een paar minuten na de penalty was het 3-5 en 
was het dus gedaan met DZS. 5minuten voor tijd kwam er een definitief slot op de pot toen 
Vlietje  
vanaf links naar binnen mocht trekken, 2man uitspeelde en de bal in de korte hoek schoot: 3-
6. Een rituele slachting voor De Zilveren Schapen door de Blauwwitte Strijders, die eindelijk  
weer 3punten kunnen bijschrijven. Volgende week de thuiswedstrijd tegen Marken ! 
 

Zaterdag 12 november ’11: TOB verliest 2 kostbare punten. 
Vorige week werd er al een goeie stap gezet met de 3-6 overwinning op DZS en vandaag 
was het tijd voor een thuiswedstrijd tegen Marken. Dit team had tot vandaag nog maar 3  
wedstrijden gespeeld  met de volle mep, 9punten. TOB wou dus voorzichtig beginnen om de 
kat uit de boom te kijken maar na een paar minuten was het duidelijk dat de Strijders de  
betere partij waren. TOB voetbalde goed en was volop in balbezit toch wisten we weer 
achter te komen ondanks dat we beter waren. De 1e tegen aanval van Marken was gelijk 
raak,  
iets wat bij TOB niet lukte. Veel kansen en aanvallen maar geen doelpunt in de 1e helft. Ook 
de 2e helft was voor de Strijders en ze wisten eindelijk op gelijke hoogte te komen toen  
Joe raak kopte. Helaas was dat van korte duur want toen 2 spelers van marken tegen elkaar 
klapten kregen ze een vrije trap mee waaruit een onverdiende goal viel: 1-2 voor Marken en  
TOB ging volop in de aanval. Er was haast geen middenveld meer over doordat iedereen 
door naar voren schoof dus er was niks anders dan lange ballen naar voren te spelen. 10 
minuten  
voor tijd was het dan eindelijk tijd voor opnieuw de verdiende gelijkmaker. Een schitterende 
afstand pegel van opnieuw Joe vloog hard tegen de touwen aan, de keeper van Marken heb 
de  
bal niet eens gezien enkel maar gehoord en de 2-2 was te noteren. De 3-2 leek in de lucht te 
hangen maar helaas kwam die niet. Zo hebben de strijders zich min of meer zelf beroofd van  
3 punten en moeten ze nu maar genoegen nemen met 1! Helaas, maar we moeten verder. 
Volgende week wacht WVHEDW ons, daar waar het al een uitdaging om een parkeerplek te 
vinden…. 
 

19 november ’11: TOB doet zich opnieuw tekort 
Sinterklaas is sinds vorige week in het land en dat lijkt invloed bij de Strijders te hebben. Op 
de dag dat Klaas het land in kwam wist TOB hun tegenstander Marken niet aan de slacht te 
brengen  
terwijl ze de betere partij waren. Marken kreeg dus een puntje mee naar huis en vandaag 
was het precies hetzelfde verhaal bij WVHEDW. WVHEDW kwam 1-0 voor bij een counter 
en Stefanovic  



wist daarna nog gelijk te maken maar toch ging WVHEDW met 2-1 de rust nadat ze een 
terechte penalty verzilverde. Na rust gaf TOB eindelijk gas en lieten ze zien dat ze toch meer 
kwaliteit  
hadden dan laagvlieger WVHEDW. TOB kwam uit eindelijk op een 2-5 voorsprong met 
doelpunten van Joost , Ruben, Michael Tillema en Jappo. Waarvan die van Mik de mooiste 
was.  
WVHEDW was kansloos en leek klaar voor de slacht. Maar toen was het weer zover, slap 
spelen, elkaar dingen verwijten en slechte passes waarvan sommige af en toe naar veld3 
leken te  
verdwijnen zorgde voor veel balbezit maar vooral hoop en geloof bij WVHEDW en terecht. 
Ze mochten terug komen op 5-5 en TOB speelde weer de goed heilig man zichzelf.  
Voor het einde was er nog wel een grote kans van Jappo die werd verlengd door Stefanovic 
en daardoor over ging maar dat was het. Een puntje….. terwijl we weer de betere waren.  
Ik kan niet wachten tot 6 december…….. 
 

Zaterdag 26 november ’11: TOB kansloos tegen DVVA 
Ik hou het graag kort dit keer, TOB was bar en bar slecht wat ons een vernedering bracht op 
onze Melkweg. Het werd een terechte 0-5 pak rammel.  
Een harde klap die we wel moesten verzachten met een goeie 3e helft. Snel vergeten en 
volgende week weer opnieuw beginnen ! 

 
Zaterdag 3 december ’11: TOB weer ten onder bij Sloterdijk 
TOB moest vandaag na het pakslaag van vorige week weer aan de bak tegen Sloterdijk. De 
strijders hadden vandaag 3 wissels op de bank terwijl ze op 2 hadden gerekend, maar ja 
sommige  
mensen die blijven zoals ze zijn en kunnen nooit melden of ze nou wel of niet komen. Het 
spel golfde op en neer en Sloterdijk kwam op 1-0 nadat er slecht werd verdedigd maar TOB 
maakte  
voor rust nog gelijk. Gerel verschalkte de keeper met een schot uit Ruben ze  afleggertje. 1-1 
rust stand met 2 teams die totaal geen vorm tonen. 2e helft kwam TOB nog op 1-2.  
Debutant Dennis W. wist de diepgaande Gerel te vinden en die omspeelde de keeper met 
een doelpunt als gevolg. Dan komt de zwakte van de strijders weer omhoog. Denken dat er 
met een  
voorsprongetje al de winst in de pocket is. Sloterdijk kwam terug op 3-2 voordat er weer wat 
werd terug gedaan. De laatste minuten waren voor de Strijders die veel druk gaven maar bij  
sommige mensen is duidelijk te merken dat ze voor hun zelf bezig zijn en niet voor het team, 
wat dan ook weer irritaties oplevert bij jongens die wel met een team willen spelen en inzet 
tonen.  
Kortom een 3-2 nederlaag met na afloop een aantal irritaties in de kleedkamer en degene die 
zich (terecht) de gebeten hond voelde gooide er nog dreigementje uit ook, harstikke gezellig  
natuurlijk en echt passend voor in een vriendenteam. Hopen dat het volgende week weer 
leuk wordt want dan is het weer een thuiswedstrijd tegen VVA/Spartaan waar we na afloop 
aan de bar  
dit soort mensen niet kunnen gebruiken. 
 

Zaterdag 10 december ’11: TOB pakt puntje voor einde van het jaar. 
Na de nederlagen en puntverlies van afgelopen tijd kwam middenmoter VVA/Spartaan op 
bezoek bij laagvlieger TOB. Dit was de laatste wedstrijd van het jaar 2011, het jaar waarin 
we onverslagen  
het oude seizoen verlieten en in dit nieuwe seizoen minder lekker draaien. Hopen dat we net 
als begin dit jaar weer sterk uit de winterstop kunnen komen. De 1e stap daarvoor werd 
vandaag al  



genomen. Tegenover vorige week stond er vandaag een team waar weer voor elkaar werd 
gevochten en dat was te merken. TOB kwam op een 1-0 voorsprong na een prachtige 
aanval vanaf links.  
Mik speelde vanuit achter Ruben in die op zijn beurt de al startende Vlietje diep stuurde. Bij 
het naderen van de 16 schoof Gerel in en die maakte beheerst af uit het afleggertje.  
Toch ging VVA 1-2 de rust in, waarbij de 2e niet zuiver was. Een slecht tikkie terug van TOB 
zorgde ervoor dat de spits van dichtbij kon schieten, Keeper Dennis redde in 1e instantie 
maar de bal  
hobbelde op de lijn verder, of toch wel net over de lijn ?. 2e helft zag je dat TOB gewoon nog 
steeds leuk kan voetballen, VVA had het moeilijk tegen de Strijders en incasseerde nog 1 
tegentreffer.  
Een afstandsschot van Vliet dwaalde achter de kansloze sluitpost van VVA/Spartaan:2-2. De 
3e hing in de lucht voor de strijders maar de keeper van VVA bleef goed keepen en zorgde 
ervoor dat  
de Spartanen een puntje mee naar huis konden nemen. Eindelijk zagen we vandaag weer 
gezelligheid en strijd in het spel van TOB en dat er niet of nauwelijks gemopperd werd is 
enkel maar goed !  
 
Zaterdag 14 januari ’12: TOB begint 2012 met gelijkspel nummer 5 van het seizoen 
Het nieuwe jaar is aangebroken en we mochten weer het veld op vandaag en de 
tegenstander was WVHEDW waar we voor de jaarwisseling nog een 2-5 voorsprong 
verspeelde in een 5-5.  
De strijders begonnen in een 4-3-3 systeem wat aanvallend voor veel kansen zorgde maar 
verdedigend was het stukken minder sterk. WVHEDW mocht op 0-2 komen nadat TOB veel 
kansen en  
aanvallen niet goed wisten te gebruiken, ook zat de lat 2x in de weg. Voor rust werd het wel 
nog 1-2 door een frommelpuntertje van Stefanovic. In de 2e helft ging het de Strijders beter af 
dan de  
bezoekers die daardoor ook vaak onder druk stond en er enkel uitkwamen door een snelle 
counter. De 2-2 kwam van WVHEDW zelf nadat Ruben op het randje van buitenspel vertrok 
en bij de  
1 op 1 de bal breed wou leggen op Vlietje maar een inglijdende verdediger tikte hem achter 
ze eigen doelman. Na dit doelpunt nog een kleine discussie omdat WV hier buitenspel zag 
net als hun  
laat vlaggende grens, maar de scheids wuifde het terecht weg. Het leek een kwestie van tijd 
voor TOB om voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd op voorsprong te komen maar uit 
zo’n  
gevaarlijke en snelle counter kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong nadat de bal 
mooi werd in gekruld vanaf links, keeper Dave kwam er net niet bij. 10min voor tijd was het 
weer Ruben  
die ditmaal met een mooie actie vanaf links naar binnen kwam en de verdiende (voor hem en 
het team!) 3-3 erin schoot. Vanaf toen weer volle pressie van de Strijders maar zonder 
succes.  
Gelijk spel nummer 5 van het seizoen is binnen en de Blauwwitte Strijders hebben in een 
seizoen nog nooit zoveel gelijk gespeeld.  
 
Zaterdag 25 Februari '12: TOB pakt weer een nederlaag. 
TOB zit na het gelijkspel tegen WVHEDW al een tijdje stil waardoor voor deze wedstrijd nog 
een leuke vriendschappelijke pot tegen een Kadoelen team werd gespeeld die de Strijders 
verloren.  
Vandaag kwam Sloterdijk op bezoek waar we eerder van verloren dit seizoen. TOB begon 
sterk aan de wedstrijd maar wisten niet te scoren hoewel ze het meeste balbezit hadden.  
Zonder balbezit werd er niet genoeg druk op Sloterdijk gezet waardoor hun vrij rond konden 
tikken, opendraaien en makkelijk over het middenveld heen konden walsen, wat dus een 0-2 
rust  



stand opleverde voor de bezoekers. in de 2e helft ging TOB verder met wat ze in de 1e helft 
deden en kwamen door een vrije trap van Joe op 1-2 en de wedstrijd leek nog spannend te 
gaan  
worden. Niets was minder waar want nadat Sloterdijk weer het verschil op 2 doelpunten had 
gezet was het gespeeld. TOB klootte maar wat aan en leide zichzelf naar de slachtbank,  
eindstand zou 1-6 worden waarvan de laatste wel een hele mooie treffer was. Volgende 
week een late wedstrijd bij DVVA waar we thuis met 5-0 van verloren, zou er een wonder  
voor de Strijders bestaan ? 
 
Zaterdag 3 Maart '12: TOB als Team langs sterk DVVA. 
Dat het een moeilijk seizoen is voor de Strijders is ondertussen wel bekend. Soms wordt er 
kansloos gevoetbald maar er zitten ook wedstrijden tussen waar er goed in wordt gevoetbald  
maar dan eindigen ze die met een gelijkspel. Tegenstander van vandaag was DVVA die 
eerder gemakkelijk met 0-5 vertrok van de Melkweg. Half 4 werd er afgetrapt en het spel in 
de 1e helft  
was van het op en neer gaan, eerst DVVA dan TOB en andersom. TOB koos voor rust in 
balbezit, maar soms was er iets teveel rust waardoor er soms een slordig balletje werd 
gegeven.  
Wel kwam TOB op voorsprong vanuit een vrije trap. De afstand om op goal te schieten leek 
te groot maar Joe zag een hele vrije hoek waar hij de bal naartoe krulde, de DVVA keeper 
was te  
laat en mocht de bal uit het net halen:0-1. DVVA kwam nog bijna gelijk met een pegel op de 
onderkant lat, maar de scheids had het goed gezien en beoordeelde dat de bal niet over de 
lijn  
was gegaan. 0-1 ruststand wat weer even wennen was voor de strijders die daardoor 
bijzonder stil waren in de kleedkamer. In de 2e helft ging DVVA meer vooruit spelen 
waardoor er kleine  
gaatjes vielen bij hun verdediging, wat hun duur kwamen te staan. Na een kwartier in de 2e 
helft wisten de Strijders zo'n gaatje te vinden, een steekpass van Joe zorgde ervoor dat 
Vlietje  
alleen voor de keeper kwam die hij daarna laag in het hoekje wist te passeren : 0-2. De 
3punten hadden de Strijders zelf in hun handen maar DVVA kwam terug, een voorzet die net 
over  
Jogie heen ging werd achter Davey gelegd: 1-2. Nu wilt het wel is zo zijn dat TOB dan even 
de weg kwijt raakt maar vandaag had het hele team een "over mijn lijk" mentaliteit en 
vochten ze  
elke meter voor elkaar. Iets wat toch wel de grootste kracht is van dit team. DVVA was wat 
sterker dan TOB maar stuitte steeds op de Verdediging die als een huis stond  
(nogmaals de complimenten voor jullie !) Paar minuten voor tijd gooiden de Strijders dan de 
pot definitief op slot. Vlietje mocht op aangeven van Gerel voor de 1-3 tekenen en de 
3punten  
waren in de pocket voor TOB, een ware "Strijders" winst. Bij de 1-3 nog een mooie uitspraak 
van Jogie die niet ontnomen mag worden na zo'n wedstrijd als deze: Een Team waren we 
nog wel  
maar nu zijn we weer een Vriendenteam jongens ! Volgende week Monnickendam op de 
Melkweg en dan weer hopen op een zelfde instelling en teamspirit als in deze wedstrijd. 
 

Zaterdag 17 Maart '12 : TOB onderuit met gehavend elftal. 
Kadoelen uit, gelukkig is het in Noord want anders hadden we helemaal niet kunnen spelen. 
TOB kampte met griepgevalletjes en blessures en 20 min voor de wedstrijd kwam na lange 
tijd weer eens de reserve 
telefoonlijst tevoorschijn. Kees kon ze broer Bart overtuigen en Donny was bereid om weer 
eens op te draven voor het team en zelfs onze keeper 
kwam op rechtsbuiten te staan zonder dat we met vleugelspelers speelde. TOB kwam dus 



met een soort van B-elftal. Gek genoeg was TOB in de 1e helft wel beter dan Kadoelen op 
voetballend  
gebied. Waar Kadoelen enkel maar lange ballen kon geven op hun spits was TOB aan de 
bal goed aan het voetballen en tikte goed in de rondte. Maar als de club Kadoelen geen 
scheids kunnen  
aanstellen dan moet iemand uit het team het gaan doen maar wij raden hun nr3 voortaan af 
dit te doen. Kadoelen kwam onverdiend op 0-2 bij 2 buitenspel situaties waar onze grens 
overtuigend  
voor vlagde. Bij de 1e goal zou je nog kunnen twijfelen maar bij de 2e hoef je geen grens te 
hebben zover stond de veteraan van Kadoelen buitenspel, werkelijk ongelofelijk !  
TOB leek nog even terug te komen. De sterk spelende Mik Tillema legde beheerst de bal 
achter hun doelman, maar voor rust wist de slappe vaatdoek van een scheids dit weer goed 
te verpesten.  
Eerst werd er bijna een TOB-er onthoofd en daarna kwam er een duel vlakbij de 16 op de bal 
waarbij hun aanvaller neerging alsof hij door een oorlogsgebied liep.  
De vrije trap werd natuurlijk gegeven aan Kadoelen, de scheids had vast niet geweten dat 
hun vrijetrappen nemer zo goed kan schieten waardoor het nog 3-1 werd. 
2e helft gelukkig wel een andere scheids maar het was al verspeeld door ze voorganger. de 
4-1 kwam snel en toen was het open huis. TOB hikte tegen 
het eind aan en voordat de laatste fluitsignaal gegeven werd scoorde Kadoelen nog 4maal... 
een 8-1 nederlaag dus door een goeie eerste helft, van TOB kant dan 
was de scheids ook maar zo goed dan was het misschien wat minder geworden, of zelfs 
anders gelopen. Mja het zijt zo ! we hopen dat Kadoelen trots is, want wij weten 
dat we ze hadden gepakt als we met een fit elftal waren gekomen. Volgende week vrij, 
hopen dat iedereen dan kan herstellen voor VVA/Spartaan die week daarop 
 

Zaterdag 31 Maart '12: TOB mist veel kansen en gaat hard onderuit. 
Ook vandaag tegen VVA/Spartaan waren de Strijders gehavend. Gelukkig waren er 4 
Exceptionele talenten van het 3e die ons vandaag bij wouden staan. 
TOB kreeg veel kansen maar ze waren niet trefzeker vandaag, het voetbal zelf zag er bij 
vlagen wel goed uit. Waar de Spartanen veelal de lange bal kozen was er bij TOB leuk 
combinatie spel te zien.  
Helaas pak je daar geen punten mee. De ruststand was 3-0 en in de 2e helft werd er meer 
druk gezet naar voren. 
Hierdoor kon VVA/Spartaan simpel voor het goal komen na opnieuw een lange bal naar 
voren. uiteindelijk werd het 6-1 voor de Spartanen.  
Voor TOB scoorde Marco Tillema, die daarmee toch nog de eer redde. Mike, Tim, Dennis 
en Marco Bedankt voor jullie inzet deze wedstrijd ! over 2 weken het duel van de onderste 
plekken.  
TOB - Jos/Watergraafsmeer, Hier moeten we wel punten tegen pakken. 
 

Zaterdag 21 april ’12: Matig TOB niet langs 10 man. 
Vandaag stond er een thuiswedstrijd op het programma maar net als bij de laatste wedstrijd 
moest iedereen ze telefoonlijst weer afgaan om 11man in het Blauw wit te krijgen.  
Tegenstander Jos/watergraafsmeer was laat en had maar 10 man mee waardoor het 10 
tegen 10 werd. Later kwam Kawar nog bij de strijders waardoor ze een mannetje meer 
kregen,  
maar dat bleek tevergeefs te zijn. Een beginners foutje van de toch wel ervaren Thijs die een 
pass door het midden van het defensieve hart gaf werd genadeloos afgemaakt door het  
zwakke Jos. Hoewel de strijders genoeg kansen kregen om de Jos Keeper (lees, Jos speler 
met een vestje aan en geen handschoenen!) te verschalken werd er niet gescoord, wel  
20x hoog over ! een lesje afronding zou TOB4 niet misstaan! TOB kwam nog op 1-1 voor 
rust toen Vlietje een opwippertje van nieuwkomer Berry tegen de touwen kopte.  
In de rust kwam een beetje het besef bij sommige dat het waardeloos was en gingen ze 
weer vol goeie moed de 2e helft in. De 1e minuten waren aardig en TOB kwam eindelijk  



weer is voor, uit een scrimmage was het opnieuw nieuwkomer Berry die de bal letterlijk in het 
goal liep. Tuurlijk is het dan nog lang niet gedaan maar dat hebt niet iedereen door.  
De beste speler van Jos die voorin de TOB defensie een flinke kluif bezorgde werd op een 
gegeven moment gewoon vrij gelaten en draaide zo de pot helemaal om met 2goals  
en een assist:2-4 voor de 10man van Jos/Watergraafsmeer… werkelijk ongelofelijk. Joe 
maakte 10min voor tijd met een hele mooie afstandsschot nog wel 3-4 maar de strijd om  
door te gaan tot een gelijkspel ontbrak duidelijk bij TOB.  
 

Zaterdag 5 mei ’12 : Strijd levert 3punten op voor TOB 
Vandaag was het dan de laatste thuiswedstrijd voor dit seizoen tegen DZS. DZS werd in de 
vorige wedstrijd op conditie verslagen en ook dat moest vandaag het grote wapen zijn tegen  
de grote Neck-ers. Hoewel TOB de wedstrijd onder controle leek te hebben kwamen ze 
alsnog op een 0-2 achterstand voordat ze wat terug gingen doen.  
De grote man in de 1e helft was Hanoes die voor rust een Hattrick maakte voor de Strijders 
waardoor er met 3-2 werd gerust. De 2e helft werd er zwak begonnen waardoor DZS weer  
op gelijke hoogte kwam. Stefanovic frommelde daarna door de verdediging en bracht TOB 
weer op een 4-3 voorsprong. Op dat moment verzwakte TOB wat en veroorzaakte ze een  
penalty die keurig werd gestopt door keeper Dennis. Helaas kwam de 4-4 alsnog 5 minuten 
later en werd TOB weer wakker. 10 minuten voor tijd gaf Hanoes de bal strak voor bij de  
2e paal waar Joost aankwam rennen om de bal tegen de touwen te leggen en zo de wedstrijd 
te beslissen met 5-4. Eindelijk weer een keer een winst voor TOB waar we zolang al op  
wachtte. Woensdag de inhaal wedstrijd die vorige week werd afgelast, uit tegen de 
Wherevogels 
 

Woensdag 10 mei 2012: TOB sluit seizoen af met een nederlaag. 
Het gebeurt niet vaak dat de Strijders een doordeweekse wedstrijd hebben maar doordat 
vorig weekend de wedstrijd tegen de Wherevogels al (te) vroeg werd afgelast moesten we  
die vandaag inhalen. Met wat jongens van het 3e in het team reisden we af naar Purmerend 
waar oude bekende en scheidsrechter Cor Noordenbos ons al op stond te wachten met  
een warm onthaal. Iets vroeger dan gepland gingen we beginnen aan de wedstrijd om zo het 
kunstgras te kunnen ontwijken. Dat de Wherevogels de aanstaande kampioen zijn was  
goed te zien aan het goede voetbal. Ze kwamen daardoor ook snel op een 2-0 voorsprong 
voordat TOB grip op de wedstrijd kreeg. Nadat de Strijders nog weg kwamen met een  
volley op de lat kantelde de wedstrijd langzamerhand om naar TOB kant. Voor rust won Vliet 
nog een duel van de uitkomende keeper waarna de bal breed op Bob werd gelegd die  
de bal beheerst in het netje lag: 2-1 ruststand.  TOB kwam sterker uit de kleedkamer maar 
de 2-2 viel niet. Bij een tegen aanval van de vogels ,die met een lichte overtreding werd  
tegen gehouden, werd er gefloten voor een penalty. Ruben die TOB lang op de been heeft 
gehouden met ze keeperskunsten werd voor de 3e keer gepasseerd deze wedstrijd en de  
Blauwwitte kaars doofde langzaam. De Wherevogels werden sterker en kwamen nog op 4-1 
voor het eindsignaal. We hebben het nog lastig proberen te maken maar dat mocht niet  
baten, de Wherevogels zijn kampioen en daarvoor Proficiat! Jongens van het 3e bedankt 
voor het aanvullen van het team, en tot de 19e wanneer we het seizoen in stijl afsluiten tegen 
elkaar ! 
 
 

 


