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Copyright © 2015 Kees Lintermans. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag 

worden voorgelezen, overgeschreven, gekopieerd op school, 

doorgestuurd aan vrienden of worden verspreid in enigerlei 

vorm of op enige wijze. Hiervoor is geen voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de schrijver nodig. 

Integendeel, ga gerust uw gang. Zolang u de opbrengst maar 

overmaakt naar Unicef. Kinderen eerst, ook bij het voetbal.  
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Voor John en Rob. 

 

Bedankt voor een geweldig seizoen !!! 
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Voorwoord 

Vorig jaar speelden de jongens nog bij de F-jes. Voor het eerst 

waren het selectiespelers en voetbal werd daarmee een 

superleuke, sportieve en ook wel serieuze hobby. Ze 

ontwikkelden zich snel en die lijn is dit seizoen onder leiding 

van John en Rob in de E3 doorgezet. Ze werden ingedeeld in de 

eerste klasse en dat betekent dat er van overwinningen met 

dubbele cijfers geen sprake kan zijn. Alle tegenstanders zijn 

sterk en alleen door er volle bak tegenaan te gaan, kun je punten 

pakken. En dat deden ze. In de najaarscompetitie eindigden onze 

jongens op een knappe derde plaats en in de voorjaarscompetitie 

werd het nog spannender. Tot de laatste wedstrijd waren ze 

ongeslagen en op 9 mei volgde de apotheose tegen de nummer 2. 

Hoe het afliep weten we inmiddels. En we kunnen alleen maar 

zeggen dat de jongens heel trots mogen zijn.  

Volgend jaar gaan ze weer een stap maken. Het veld wordt dan 

groter, het begint te lijken op het echte grote mensenvoetbal. Of 

er dan weer successen zullen worden gevierd? We moeten het 

afwachten. Maar het seizoen 2014-2015 zullen we in ieder geval 

nooit vergeten. Om daar een handje bij te helpen is er dit boekje, 

waarin alle wedstrijdverslagen zijn opgenomen, die eerder op de 

site van Gudok zijn verschenen. 

Veel leesplezier !!! 
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Wie is wie? 

Je begrijpt natuurlijk niets van een boek als je de hoofdpersonen 

niet kent. Daarom volgt nu eerst een korte introductie van de 

jongens op het veld en de technische staf, die de trainingen 

verzorgde en de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd. 

Natuurlijk zijn ook de supporters van groot belang. Maar als we 

die allemaal moeten noemen, dan wordt het boek veel te dik. 

Hoewel, een supporter verdient een eervolle vermelding: beste 

Ans, wat geweldig om jou als trouwe fan van de E3 te hebben, 

want zoals jij hebt meegeleefd met het team is echt fantastisch.  

Verder geldt voor iedereen, die enthousiast langs de kant heeft 

staan juichen: bedankt !!! 

 
 

 
 

Achterste rij: John, Kai, Tobias, Thijn, Sander, Joey, Rob 

Voorste rij: Ryan, Freek, Joep, Tygo 
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  Sander: De vaste kracht in de goal, die zowel op de lijn zijn 

mannetje staat als meevoetballend in de zestien. Duikt voor 

iedere bal en is voor niemand bang, ook niet als er een of 

twee tegenstanders alleen op hem afkomen.  

  Kai: Zowel technisch als fysiek zeer sterke speler, die met 

zijn passes van achteruit vaak aan de basis van de aanval 

staat. Heeft een hard schot en een mooie indraaiende corner 

in de benen. 

  Tobias: Prima verdediger, die met groot gemak zijn 

tegenstander van de bal weet te zetten. Kijkt goed rond 

voordat hij passt en raakt daarom bijna nooit de bal kwijt.  

  Ryan: Watervlugge verdediger, die nooit opgeeft. Als je 

denkt dat je hem gepasseerd bent, staat hij al weer voor je. 

Weet daarmee de aanval van de tegenpartij continu te storen.  

  Joep: Explosieve speler, die zowel voorin als achterin kan 

voetballen. Weet op snelheid alle gaten te dichten en is ook 

technisch zijn mannetje vaak de baas.   

   Joey: Allround voetballer, die met prachtige acties zeer vaak 

succesvol is en ook zijn medespelers dikwijls vrijspeelt voor 

de goal. Zakt bij een voorsprong tegen goede tegenstanders 

ook mee naar achteren om de zaak dicht te houden. 

  Freek: Prima vleugelspeler, die niet alleen de achterlijn weet 

te halen en de bal voor kan geven, maar ook naar binnen kan 

draaien, zelf af kan ronden of een splijtende pass kan geven.  
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 Tygo: Klassieke spits uit de Ajax school. Lacht altijd als hij 

aan voetbal denkt, maar is ook een coole afmaker, die maar 

een klein kansje nodig heeft om een doelpunt te maken. 

Beheerst daarbij de Hugo Sanchez salto.  

  Thijn: Sterke aanvaller, die nooit voor eigen succes gaat, 

maar het samen met zijn teamgenoten wil oplossen. Is 

daarmee een zeer waardevolle speler, die niet alleen zelf 

scoort, maar vooral ook anderen laat scoren. 

  John: Uitstekende coach, die de jongens zowel technisch als 

tactisch naar een hoger niveau heeft gebracht. Heeft daarbij 

wel wat extra grijze haren opgelopen, niet in de laatste plaats 

omdat hij ook de opvoeding van de ouders bij tijd en wijlen 

enige aandacht moest geven.  

  Rob: Prima trainer, die het spelletje kent als geen ander en 

dit goed over weet te brengen op de jongens. Daarbij besteedt 

hij veel aandacht aan de conditie en het 

doorzettingsvermogen, vooral met het oog op de ouder-

kindwedstrijd aan het einde van het seizoen.  

  Barry: Multi-inzetbare en altijd oproepbare trainer, coach en 

begeleider, die als het nodig was met veel succes Rob of John 

verving. Opmerkelijk detail: met Barry langs de kant werd er 

nooit verloren (zonder Barry trouwens ook niet). 
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