
PH JO11-1 , KAMPIOEN najaarscompe99e 2019 

1ste Klasse 

Hierbij een samenvaBng van eerste gedeelte van het seizoen.  

Onze trainer Tim van Vlijmen heeJ een team met 10 enthousiaste jongens die naast goed 
kunnen voetballen ook nog eens leergierig zijn. Deze jongens zijn gemiddeld 10 jaar dus ze 
houden ook van een lolletje op z’n 9jd. Mooie uitdaging voor de trainer om er een leuk en 

geslaagd seizoen van te maken. En uiteraard ……..een geoliede voetbalmachine 😊  

Afgelopen seizoen speelden Jurre, Semih, Rafael, Quinten, Loris en Raydian al in de JO11-1. 
Daar zijn bijgekomen Joost, Reave en Hermon en daarnaast is overgekomen van Luctor Teije 
Visschedijk. 

Het team bestaat nu uit de volgende spelers  ; 

Semih Baseren  / Loris Ohan 
Joost Wanschers  / Teije Visschedijk 
Rafael Martos   / Hermon Beraki 
Jurre Knobben  / Reave Grashuis 
Quinten Spanjer  / Raydian Hoen 

Trainer  ; Tim van Vlijmen 
Leiders  ; Serkan Baseren en Jose Martos Galindo 

Na een week training en een oefenwedstrijd tegen Enter ( gewonnen ) stond eind Augustus 
de eerste bekerwedstrijd op het programma.  

We waren ingedeeld bij Luctor et Emergo (1ste klasse ), AVC Heracles (hoofdklasse) en Oranje 
Nassau (hoofdklasse). 

Deze 3 tegenstanders werden toch “vrij gemakkelijk” op zij gezet …..alléén Heracles uit 
vergaten we meer doelpunten te maken. 

Heracles AVC JO11-1   - PH JO11-1   2 – 3 
PH JO11-1    - Oranje Nassau JO11-1 8 -  0 
Luctor et Emergo JO11-1  - PH JO11-1   1 – 10 

Dit was een heerlijke voorbereiding op het seizoen. 

Klaar voor het begin van de compe99e ! 



Helaas had onze eerste tegenstander in de compe99e zich terug getrokken ( Luctor ) dus was 
er zaterdag geen voetbal. Geen begin van onze compe99e. 
   
Die zaterdag hebben we een bokzaktraining / clinic gehad……condi9e , plezier en respect 
voor elkaar !  
Afwezig : Loris Ohan 

 

Op 28 September begon dan eindelijk onze compe99e. Onze eerste wedstrijd. Gelijk tegen 
één van de concurrenten voor het kampioenschap.  

Want dat was uiteraard ons doel ! Kampioen worden ! 

DETO JO11-1  vs PH JO11-1  0 – 10 

Ontzefend goed gevoetbald die dag….als team gespeeld, mooie combina9es op de mat 
gelegd, de tegenstander werd voortdurend onder druk gezet en bijna alle kansen werden 
omgezet in mooie doelpunten.  

Wat een begin van de compe99e. 

Ook de tweede en de derde wedstrijd werden gewonnen ; 

Enter Vooruit JO11-1  - PH JO11-1    3 –   9 
PH JO11-1   - Den Ham JO11-1G 12 -    1  



Op zaterdag 19 Oktober stond er een bekerwedstrijd op het programma tegen DES uit 
Nijverdal.  
DES was op dat moment de koploper in de hoofdklasse. Na een aantal grote uitslagen in de 
beker en compe99e was hier dan eindelijk een mooi meetmoment voor de jongens. 

PH JO11-1   - DES JO11-1     3 -   3   w.n.s  ( BEKER ) 

Wat een geweldige wedstrijd. Twee voetballende ploegen ……jochies van 10 jaar die 
geweldig combineren, aanvallen en strijd leveren. Een genot om naar te kijken. Na 
strafschoppen was PH de ploeg die doorging naar de volgende ronde…..wat een wedstrijd ! 

De compe99e wedstrijden na de bekerwedstrijd werden overtuigend afgesloten. 

Enter Vooruit JO11-1  - PH JO11-1    3 –   9 
PH JO11-1   - Den Ham JO11-1G 12 -    1  
PH JO11-1   - Reutum JO11-1 21 –   0 
DOS ’37 JO11-1  - PH JO11-1    1 –  11 

Zaterdag 9 November was daar dan de enige smet op de najaarscompe99e. 

Vroomshoopse Boys JO11-1 - PH JO11-1  11 –   2 

Een complete off-day die ook terecht werd afgestraJ door de Vroomshoopse Boys. 
We kregen TERECHT de deksel op onze neus in deze uitwedstrijd.  
In de kleedkamer voorafgaand aan de wedstrijd hadden de jongens al aardig wat praatjes……
en dat werd keihard afgestraJ.  
Achteraf misschien wel op het juiste moment. 

Want de eerst volgende wedstrijd zou tegen “de koploper” zijn,  Ac9via uit Twello. 
Ze hadden 3 punten meer maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan ons.  

Dus de jongens konden de off-day gelijk weer goed maken door te winnen van Ac9via. 
En dat deden ze !  
Goede wedstrijd……terecht de drie punten thuis gehouden !  

PH JO11-1   -  Ac9via JO11-1    7 –   2 

Nog 3 wedstrijden te gaan en alles weer in eigen hand om KAMPIOEN te worden. 



En dat hebben de jongens keurig onder leiding van trainer Tim van Vlijmen gedaan. 

v.v. Hellendoorn JO11-1 - PH JO11-1    0 – 12 
NEO JO11-2   -  PH JO11-1    0 – 20 
PH JO11-1   -  SVZW JO11-1  11 –   0 
  

 

CAMPEONES  Olé ………… KAMPIOEN NajaarscompeCCe van de 1ste Klasse 
Spandoek…..vuurwerk…..(kinder) champagne……alles werd uit de kast gehaald om het te 
vieren. 
Het Harde Werken wordt beloond ! #toppers #kampioenen #OPNAARDEHOOFDKLASSE 



Maar naast het behalen van het kampioenschap is ver komen in de BEKER ook een doel. 
We gaan voor de prijzen dit jaar. 

De volgende knock-out wedstrijd in de beker stond alweer op het programma.  

HHC Hardenberg JO11-1 (hoofdklasse) - PH JO11-1  1 – 15  

En door naar de volgende ronder  #bekervoetbal #cupfighters 

Wat een team !  
Kampioen en door in de beker ……… 

 

Semih  ; onze topkeeper, kan goed meevoetballen en coachen…wie is Blaswich ?? 
Joost  ; de nieuwe Mafhijs de Ligt…..hard maar fair 
Jurre  ; heeJ inmiddels de bijnaam …Jurre Van Persie… 
Rafael  ; opvolger van Sergio Ramos, de spaanse furie van PH. 
Reave  ; magische linkspoot….veel snelheid….en populair bij de dames 
Teije  ; onze eigen Pogba….grote passen, mooie techniek en scorend vermogen 
Loris  ; de Messi van PH…goede dribbel…scorende vermogen 
Quinten ; Power..power en nog een power. 
Hermon ; Kante van Chelsea lijkt het meest op Hermon….zit overal tussen 



Raydian ; met z’n mooie dribbels en ac9es laat die veel verdedigers achter zich 

Bijna winterstop !  

Welverdiende rust voor de jongens en daarna ……..OP NAAR DE HOOFDKLASSE ! 
  
Alle ouders van de JO11-1 bedankt voor het klaarstaan en meerijden op de vroege 
zaterdagochtenden.  

Top ! 

Presteren, Plezier en Respect voor elkaar ! 

Groeten, 

Ouder en leider JO11-1, Jose Martos Galindo 


