
BVO Toernooi  16 maart 2013. 

 
Zaterdag 16 maart was het weer zover: het jaarlijkse Berry van Ooijen 
zaalvoetbaltoernooi te Rotterdam. 

Dit toernooi wordt jaarlijks door onze Rotterdamse collega's georganiseerd, plaats van 
handeling was dit keer Maassluis. 
 

Na flink wat op en neer gemail (tot groot vermaak van Rene), hadden we het toch 
voor elkaar gekregen 6 spelers en een keeper op de been te krijgen. 

Te weten: “good old” Hans Muntjewerff, Jack,  Jim, Johan, LOI-loods Niels Vermij, 
Jorrit en ondergetekende. 
Dit alles in twee auto's gepropt, waarvoor dank Jack en Johan!! 

 
Afgetraind en dopingvrij (Jack had voor de gelegenheid zelfs zijn pijp aan de wilgen 
gehangen) arriveerden we ruim op tijd in het 010-se, om de te volgen tactiek te 

bespreken, 2 minuten later was het tijd om om te kleden en warm te lopen. 
De eerste opponent was afkomstig uit het Zeeuwse Land, geen eenvoudige pot die we 
zowaar met 1-0 wisten te winnen. Jorrit lag als een leeuw voor zijn doel  en hield de 

meest onmogelijke ballen eruit. 

Deze was vast binnen en het doelpunten aantal van het jaar ervoor was geevenaard. 
Potje 2 traden we aan tegen de mannen van de BV deze eindigde in een bloedeloze 

noel-noel. 

We keken echter het meest uit naar de vierde pot tegen onze Rotterdamse collega's, 
die moest gewonnen worden om het bier na afloop goed te laten smaken. 

Om bovengenoemde reden werden de krachten in de derde wedstrijd gespaard. Moet 

bij vermeld worden dat de Rotterdamse Vletters net een haartje beter waren dan wij 
uitslag: 1-4. 
 

De voorlaatste wedstrijd ging het er zoals gezegd echt om. 
Jim had zijn Braziliaanse samba heupen nog wat extra losgegooid, Niels zijn set extra 
longen aangesproken, Jorrit wist weer eens boven zichzelf uit te stijgen, kortom het 
liep lekker. Hans was zo slim om de bal te veroveren in een onoplettend moment van 

de 010-verdediging en deze gelijk maar in de kruising te parkeren. Deze voorsprong 
werd geconsolideerd, mede door noest verdedigingswerk van Jack en Johan die 
wederom een onuitputtelijke energie bleek te hebben. 

 

Rekenmeester G-J Nienhuis scheen ergens in de rimboe te verblijven, dus er kon geen 
bindend advies voor de laatste wedstrijd worden gegeven. Voor de zekerheid wonnen 

we deze dus maar met 1-0 zodat de tweede plaats een feit was. Een puike prestatie, 

aangezien we de laatste jaren meestal ergens in de onderste regionen verpozen 
tijdens dit toernooi. 

 

Na afloop konden we als “Amsterdammers” prima een biertje nuttigen in de 
Feijenoord getinte kantine :) 

 

 
Het volgende evenement staat gepland op 17 mei, we zullen dan in het Italiaanse 
Livorno de eer proberen hoog te houden. 

 
“Aanvoerder in opleiding” 
Henk. 

 

 

  


