
Historisch-overzicht seizoen 1991/1992. 
 

Eindstand: 
 

De Horstcup (A):    1. Hans Robben Interieurverzorging 

      2. Dansschool Schavemaker 1 

      3. Rijschool Lassing 

 

De Polywaardcup (B):   1. Paradiso 

      2. FC Hernia 

      3. Marcad 

 

De woutercup (C):    1. Wouters 

      2. FC Witlof 

      3. Domovina 

 

Maypresscup  (D):   1. KDV.‘t Kuiken 

      2. Mayress 

      3. FC Maroc 

 

(E):   1. Eecen keukens 

      2. Aad Renses 

      3. Casparie 

 

algemeen maypress: 1. Aad Renses 

   2. Eecen Keukens 

   3. KDV .’t Kuiken 

   4. FC Maroc 

   5. Casparie 

   6. Fc Maypress 

 

Fair-play cup:    A. Chelsea Lads 

      B.  Top Ted Hof 

      C.  A.G.M. 

      D.  Bravilor 

      E.  Casparie    
 

Topscorers:    Bart Veldhuizen 39 treffers 

 

De Recreatiefste speler: A.  Peter Goedhard (Molenaar Verzekeringen) 

 B.  Richard Bos (de Boom) 

 C.  Hylke Visser (Wouters) 

 D.  Ferry Schulter (Bravilor) 

 E.   Daan Schinkel (Aad Renses) 

 

Coach: A.  Graham Shellard (Chelsea Lads) 

 B.  Cor Schavemaker (Dss. Schavemaker 1) 

  C.  Arie Veldhuizen (Wouters) 

 D.  Karin Mout (Bravilor) 

E. Nico Korn (Mijts caravans) 

 

Sjoerd Muller bokaal:   Polywaard 



Arie de Boer trofee: Bravilor 

Verslag: 
We kunnen concluderen dat het afgelopen seizoen erg sportief is geweest. Natuurlijk zijn er wel enkele 

dingen voorgevallen die niet in een rekreatieve zaalvoetbalcompetitie thuishoren, doch die waren op een 

hand te tellen. Wij zullen daar dan ook niet verder op ingaan. Wie het competitieverloop een beetje heeft 

gevolgd, kan beamen dat in alle poules de spanning soms zeer hoog opliep. Wat te denken van d elaatste 

wedstrijden in de A-poule “De Horstcup” waarin Dss. Schavemaker in de laatste seconden van de 

wedstrijd tegen Begotes de titel verspeelde aan het al de hele competitie bovenaanstaande team van Hans 

Robben Interieurverzorging, dat hiermee zijn eerste titel veroverde. Paradiso leverde het huzarenstukje in 

zijn eerste jaar in de B-poule “Polywaardcup” de titel te pakken. In de C-poule “Wouterscup” pakte het 

gelijknamige team na een  nek aan nek race in zijn laatste wedstrijd tegen A.G.M. de titel. Ook Wouters 

verzekeringen stond het gehele seizoen bovenaan. Dankzij de strake leiding van coach Arie Veldhuizen 

werd e ploeg ook nog eens uitgeroepen tot het meest complete team van het seizoen! Zeer verrassend 

pakte de underdog Aad Renses in de bedrijvencompetitie “de Maypresscup” voor d eneus van eecen 

Keukens weg en werd hierdoor bedrijven-kampioen van het seizoen 1991/1992. de grote favorieten KDV. 

“t Kuiken, Eecen Keukens, Maypress moesten het alle afleggen tegen de mannen van de gestaalde 

perfektie. Het sympathieke team van Polywaard mocht als het meest rekreatieve team de hieraan 

verbonden SJOERD MULLER BOKAAL voor een jaar in de prijzenkast zetten. De ARIE DE BOER 

TROFEE werd toegekend aan het meest sportieve team van Bravilor. De toekenning van al deze kostbare 

bokalen plaatste de organisatie voor grote problemen omdat uit meerdere kandidaten een keuze moest 

worden gemaakt. De organisatie hoopt echter dat de keuzes in het komende seizoen alleen maar 

moeilijker zal worden.   
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