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Ik moet eerlijk bekennen, ik had er een hard hoofd in na het annuleren van het toernooi in 
2005! Maar gelukkig door de inzet van diverse mensen kon ons toernooi gewoon doorgang 
vinden. Wijsmuller dit jaar helaas afwezig maar de BV boy’s weer aanwezig en een nieuw 
team op de vloer...... de chauffeurs van Erven Jan De Boer; gemakshalve  EJDB! Zelfs met 8 
man sterk. Tesamen met Rotterdam Pilots, KP en CVV konden we met 6 teams weer een 
leuke avond tegemoet zien. Behalve voor..... Arjen Molenaar van de tenderdienst; Arjen 
scheurde de laatste wedstrijd zijn achillepees af. Hij is zondag 12 maart geopereerd en 
momenteel in het gips. Voor zover het slechte nieuws. Hoewel... met 4 actieve loodsen en 2 
flp-ers was onze opkomst nu ook niet erg fanatiek te noemen. 
OK, nu maar over tot de orde van de bal.... 
1e wedstrijd tegen onze bv boy’s; met de balvaardige gebroeders Engels in de gelederen, Ab, 
zijn zoon als goalie, Arjen en Jorrit niet de gemakkelijkste tegenstander. Aanvankelijk gelijk 
op maar langzamerhand kregen we toch de overhand. Een eerste treffer viel voor ons via de 
rebound waar Hans M. mooi gebruik van maakte en onze eerste tor maakte (dit om vast in de 
stemming te komen voor Hamburg!). Inmiddels hadden we reeds leentjebuur gespeeld bij 
onze Rotterdamse collega’s en Chris tekende aan voor de 2-0. Wiggele wist knap zijn goal 
schoon te houden en de prachtige (ahum) van Hans P. zorgde voor de nekslag. 3-0 eindstand 
en voorlopig geen gezeur! 
De 2e pot tegen de (bijna) eeuwige winnaar CVV...De kunst is hier de 0 zolang mogelijk stand 
te doen houden en evt via de counter te scoren. Lukt overigens meestal niet. Onze tweede 
spits was inmiddels ook gearriveerd maar met jetlag en 7 weken vakantie achter de rug te 
vermoeid om te spelen. Als GJ maar zorgt dat hij in Hamburg fit is!! 
Een schot dat via Hans P. van richting veranderd werd belandde in eigen goal (sorry Wiggele) 
en de achterstand was een feit. Via een knappe combinatie van Piet, Hans P en Jim kwamen 
we weer op gelijke hoogte maar voor hoe lang?? Het jonge bloed van de CVV kruipt waar het 
gaan kan en wij niet dus kregen we er toch nog 3 om de oren. eindstand 4-1 verlies.            
Nog niks in de weg natuurlijk. Hoewel... de eerste zeertjes begonnen zich bij Dick en Piet te 
etaleren dus dat wordt oppassen geblazen. Maar wie schetst onze verbazing bij de 
verschijning van Martin Ros, bij de meeste van ons wel bekend? Martin kon altijd al een 
aardig balletje trappen dus die maar even in een shirt gehesen voor de broodnodige 
versterking. Op naar de volgende tegenstander, EJDB. We hadden al gezien dat deze mannen 
nog wat trainingsuurtjes nodig hebben dus hier waren weer wat puntjes te halen en zo 
geschiedde. Wie scoorde er niet?? Eindstand 9-0 winst. 
Inmiddels deden zich wat interessante ontwikkelingen voor; rijnmond loodsen kwamen sterk 
voor de dag en haalden een gelijkspel tegen de cvv. Kortom, zouden we dit jaar een andere 
winnaar krijgen??? 
Bij de gebroeders Engels had de pech inmiddels ook toegeslagen en uitval was noodzakelijk. 
Dus belsoten Jim en ondergetekende de mannen maar een handje te helpen, zeker tegen de 
CVV......Je moet er wat voor over hebben. Maar al redelijk snel stonden we 2-0 achter. Toch 
kregen we zeker onze kansen en ... we flikten het. Een mooie goal van Jim( wat kan dat kreng 
toch hard lopen) en knap genomen vrije trap van Hans P. lieten 2-2 aantekenen. 
Rotterdam had het nu in geheel eigen hand. 
Rotterdam kunnen we overigens in Hamburg het beste maar even mislopen in de poule......... 
Weer even terug naar onze eigen “kampioensstrijd”; Rotterdam  was onze volgende 
tegenstander enne....ik kan U verzekeren hier is het voetbal in het  aannamebeleid van 
adspiranten meegenomen. Met boter en suiker gingen we er in. Ons spel hing als los zand aan 
elkaar met knap spel sloegen de rotterdammers ons met 4-0 om de oren. 



Nog 1 wedstrijd te gaan tegen de koperen ploeg. Een lekkere pot voetbal met kansen over en 
weer. 1-0 kp, 1-1 waarbij Jim mooi de keeper passseerde, 2-1 kp, 2-2  door een afstandschot 
van Hans M, en in nagenoeg de laatste minuut een 3-2 achterstand cq. verlies.  
Rotterdam loodsen deed verder wat het moest doen en zo is er sinds jaren weer een nieuwe 
toernooi winnaar. 
Uitslag: 
1.Rotterdam Loodsen  13 pt. 
2. CVV   11 pt. 
3. KP      9 pt. 
4. IJmond A’dam Loodsen   6 pt. 
5. LW IJmuiden    4 pt 
6. EJDB     0 pt 
 
   
Dank aan iedereen die er zich voor ingezet heeft deze gezellige avond weer mogelijk te 
maken en op naar volgend jaar!!  
 
Voor de loodsen is er natuurlijk nog een mogelijkheid om de conditite te testen en vis te eten 
en b’tje te drinken en wel op het  29e Vletterlieden toernooi op woensdag 26 april 2006!! 
7 tegen 7 op het gras!!!!!!!! 
Supporters  zijn ook van harte welkom! Zonneschijn gegarandeerd. 
 
Hans Piso.   


