DOB E1, 5 keer winst op rij!
De zomervakantie is leuk, je kunt van alles doen, zwemmen, spelen, lezen, reizen, snorkelen, zeilen,
balletje overgooien of gewoon heerlijk niksen maar - en zelfs met de zomervakantie - is er een maar,
je kan niet met je DOB maatjes een potje voetballen!!! En als je een echte voetbalgek bent, zoals
onze E1 spelers, dan is de zomervakantie lang, heel erg lang!
Gelukkig was het zaterdag 11 september zover en mochten de jongens en meisjes zich eindelijk
opstellen voor de eerste voetbalwedstrijd van het 2010/2011 seizoen. Deze werd thuis gespeeld
tegen de E7 van Weesp en het was meteen feest. Alsof de lange zomervakantie in een flits voorbij
was gegaan, speelde de E1 meteen al de sterren van de hemel. Bram maakte de openingstreffer die
al snel werd gevold door een goal van Daan, toen Arsen, weer Bram, Job, nog eens Daan en
uiteindelijk als klap op de vuurpijl, een genadeschot van Adne. Ergens in de wedstrijd zagen de
Weespers kans om een doelpunt te scoren waardoor de stand eindigde in 8-1 in het voordeel van
onze helden.
De week later werd de E12 uit Maarssen ontvangen, waar het goaltjesgala met veel overtuiging
afgesloten werd met maar liefst 9 treffers. Onze verdediging had het deze keer wat zwaarder maar
konden door Jaap Stam achtige acties de schade beperkt houden tot 3 schlemielige tegengoals.
Na zeven dagen rust was het de beurt aan OSM E7 uit Maarssenbroek waar Noad meteen de toon
zette met een Cruijffianse lobgoal vanaf de middenstip. Arsen, Daan en Job konden vervolgens de
score laten oplopen tot 6 goals terwijl de tegenstanders geen enkele keer de kans kregen om de
muur te breken van o.a. Noad, Judith, Emma en Taco. Voetbal op hoog niveau!
Zaterdag 9 oktober kwamen de spellers van Victoria E11 op bezoek en die hadden blijkbaar gehoord
dat DOB E1 "het" aanvallende team was van de competitie omdat zij heel erg vanuit de verdediging
probeerde te spellen. De Nigtevechters konden daardoor maar met moeite bij de goal komen, maar
de eindscore van 3-0 leverde wel de nodigde 3 punten op. Daan liet toen weer zien waar hij
verledenjaar in uitblonk, het scoren uit een break-out!

De volgende wedstrijd werd in Hilversum gespeeld tegen Altius E6 en die was tegen alle
verwachtingen in, alles behalve makkelijk . Altuis E6 stond namelijk in de competitie 7 plekken lager
dan de E1s. Het werd al snel 1-0 en toen nog eens 2-0. Crisis! achterstaan waren de jongens niet
gewend en nog minder dat een van de spelers (Arsen) zo ernstig geblesseerd raakte aan zijn
rechterarm dat hij naar het AMC moest voor een foto. Maar van paniekvoetbal was gelukkig geen
sprake, er werd gewoon stoer doorgespeeld alsof er niks aan de hand was. Aanvallen, aanvallen en
nog eens aanvallen waardoor het 1-2 en toen 2-2 werd en de wedstrijd uiteindelijk strijdbaar

gewonnen werd met 4-6. De spelers dachten na afloop allemaal aan Arsen maar gelukkig hoorde zij
snel dat zijn blessure beperkt was tot een flinke kneuzing.
Met 15 punten, 33 goals vóór en slechts 9 tegengoals staat DOB E1 na 5 wedstrijden royaal aan kop
in de competitie. Een team waarvan de meeste spelers doorgestroomd zijn van de E2 van verleden
jaar, maar dan zonder topscorer Jesse die helaas achter moest blijven. Gelukkig was Job bereid
gevonden om nog een jaartje bij de E1 te spelen en hebben de scouts nieuwe Nigtevechtse talenten
kunnen vinden met Emma H. en Joas (als reservespeler).

Het aanvallend voetbal met schitterende assists, keep acties, stopwerk en nog veel meer balplezier
heeft het team te danken aan de trainingen van Deby en Jaco, het coachen van Alfred en Walter en
niet te vergeten aan Hypotheek Informatie Centrum Neervoort & Klop, de shirtsponsor van DOB E1.
Bekijk de team foto (v.l.n.r. onder: Bram, Taco, Job, Arsen, Emma H., Noad; boven: Deby, Jaco, Joas,
Daan, Judith, Emma S. en Adne) en overtuig jezelf. DOB E1 is klaar voor de top!
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