
  

 

DOB F1 KAMPIOEN MET PRACHTIG VOETBAL 
Voetbal is een spel van 2 teams die om een bal vechten en waarbij DOB F1 aan het eind altijd wint!  

Degene die zegt dat dit een onjuiste stelling heeft nog nooit onze helden op het veld zien spelen. DOB F1 is 

kampioen geworden met overmacht, slim voetbal, teamwerk, 24 punten en 58 doelpunten. 

 
‘T Gooi SC F3, ‘s Graveland F2, Nederhorst F4, BVV 31 F6 en Olympia '25 F6 hebben het alle vijf heel zwaar 

gehad tijdens de afgelopen competitie en zullen allen met eerbied terugdenken aan hun wedstrijden tegen 

onze Nigtevechters. De jongens hebben hard gewerkt, goed verdedigd en veel gescoord. Cadeaus werden 

niet uitgedeeld, DOB F1 speelde om kampion te worden en dat doel hebben ze bereikt, en hoe! 9 mei was 

het zover. Op papier waren ze al kampioen maar ze wilde nog een keer spetteren. BVV 31 F6 uit Blaricum 

was te gast en werd met 15 – 1 naar huis gestuurd. Deze score had nog veel hoger kunnen uitvallen maar 

de spelers hadden samen besloten dat topverdediger Emma minstens een keer moest scoren. Alle ballen 

werden zorgvuldig voor haar voeten gelegd. De keeper van BVV werd er helemaal gek van maar had het 

spelletje snel door en bleef maar kijken naar die rode schoentjes van Emma. Dat maakte het voor haar niet 

makkelijk, elke schot werd goed gepareerd maar na wat pogingen had zij de zwakke kant van de keeper 

gevonden en ging de bal keurig rechtsboven in het doel. Het einde van de wedstrijd was een groot feest, de 

beker werd in ontvangst genomen en er werd gedanst, gezongen en gelachen. Op 14 mei volgde de echte 

huldiging met als hoogtepunt het rijden op een platte kar door Nigtevecht met veel getoeter, gezwaai en 

felicitaties uit het hele dorp. 

 

De 2 toernooien die na het kampioenschap volgde zorgde voor mooi voetbal en prachtige goals maar de 

resultaten vielen een beetje tegen omdat het team door hun bekeroverwinning telkens veel te hoog werden 
ingedeeld (). Dat gold voor het wereldberoemde Ome Ko & Tante Fie toernooi in Nigetevecht op zaterdag 

15 mei en voor het zeer goed georganiseerde toernooi van Kockengen op zaterdag 23 mei.  

 

Judith, Emma en Berend bravo voor het uitstekende verdedigingswerk. Daan, Arsen en Job bravo voor het 

vast houden van het middenveld. En Bram, Gislain en Gino, bravo voor het aanvallend spel. Jullie waren 

een volmaakt team. Iedereen hield zich perfect aan de opstelling maar als de coaches er soms anders over 

dachten, dan gingen bijvoorbeeld Daan en Job zonder mopperen in de spits spelen en verhuisde Gislain en 

Bram naar het middenveld. Iedereen had zo’n zijn eigen specialiteiten ontwikkeld. Job zorgde voor de 

kopgoals, Gino werd met zijn kanonschoten de topscorer van het seizoen, Arsen is een geboren dribbelaar, 

Bram heeft de gave om zowel goed in het doel te staan als in de spits, Daan staat bekend als beste break-

out speler, Gislain is het ware talent van het team, hij schittert op elke positie en staat altijd in dienst van 

de andere, Emma, Berend en Judith zijn ieder op hun eigen manier echte bal afpakkers.  

 

Ook bravo voor Alfred en Walter voor jullie bijzonder professionele en inspirerende begeleiding. Zonder 

jullie hadden DOB F1 de beker niet binnen kunnen halen en was het zeker niet zo ’n leuk voetbal seizoen 

geweest vol met tussendoortjes en verassingen. En wat te denken van Robert en Arne, bravo en nog eens 

bravo! Jullie hebben als trainers gezorgd voor de condities van de spelers, voor hun techniek, de tactiek en 

het teamwerk. Dank ook aan EasyWalker! Jullie shirtreclame is zonder enige twijfel gezien en onthouden 

door ontelbare enthousiaste supporters in de regio.  

 

Het heuse Suvirval evenement van 30 mei dat DOB had gesponsord voor de F1 en de F2 in het Twiske ten 

noorden van Amsterdam vonden alle spelers onwijs vet cool. Er werd van alles gedaan, hordelopen, pijl en 

boogschieten, waterdragen, spoorzoeken en nog veel meer. Al met al een prachtige afsluiting van het 

seizoen. Nu nog even genieten van het Mix toernooi alvorens terecht te gaan genieten van de zomer 

vakantie.  

 

Eric van ’t Hoff (vader van Bram, zie voor foto’s elders in dit blad) 

 

 

 

 

 


