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Redaktie adres     E-mail adres     Redaktie adres 

Nico de Ron      detreffer@rkdes.nl           Jan Vrolijk                                                                                     
Haya v. Somerenstraat 36  CC:jph.vrolijk@kpnmail.nl Nobelhof 9 
1433 PH  Tel. 06 47890256         1433 JZ Tel. 322257 

        www.rkdes.nlwww.rkdes.nlwww.rkdes.nlwww.rkdes.nl                     
RKDES    Voorzitter:     Secretaris:     Ledenadm:  

Wim Kan Dreef 4    F.H.Kuipers     Peter Lentjes   Theo Raadschelders,  
1433 HM Kudelstaart   Kudelstaartseweg 256  Schweitzerstraat 56   Calveslo 78,  
Tel. 0297 321548   1433 GR Kudelstaart  1433 AH Kudelstaart  1433 NJ Kudelstaart 
Bank: Rabobank        Tel. 329973     Tel.nr.; 0297-340807   
NL36RABO0300169302       pwmlentjes@gmail.com   theoraad@caiway.nl 
 
Penningmeester:   Vz. Kantinecommissie:  Vz. Jeugdbestuur:  Secr Handbal : 
Jan van Leeuwen   Vacature    Gerard Zuidgeest   Debbie van Grieken  
Bilderdam 1         Herenweg 15   06 46171504 
2451 CV Leimuiden  Kantine@rkdes.nl   1433 GS Kudelstaart.  debbievangrieken@gmail.com 
jan@kwekerijvanleeuwen.nl      GZuidgeest@Lagrolaw.nl   
Wedstrijdsecretariaten: 
Sen. Voetbal zondag:  Junioren Zondag:   Pupillen JO-10, 11, 12, 13:  Pupillen Mini’s en JO8, JO9. 
Joke Ubink    Anton van Son   Lonneke Steenbakkers   Simone Buskermolen 
Cactuslaan 25 1433 GZ  Zuiderpark 38   lonnekesteenbakkers@hotmail.com sbuskermolen@hotmail.com 
0297-324258 / 384902  1433 AE Kudelstaart            
joke@ubink.nl   Anton@rkdes.com           
               Handbal 
Vrouwen en    Meisjes. voetbal    Voorzitter Handbal  Wedstrijdsecr./ Ledenadm 
toernooien RKDES jeugd: Petra Verheijen    Debbie van Grieken  Wendy Verzeilberg 

Joke Ubink    Petra.verheijen1967@gmail.com  06 46171504   Tel. 06 55886120  

Cactuslaan 25 1433 GZ  Tel.: 06-51101565    debbievangrieken@gmail.com  wendeyverzeilberg@gmail.com  

0297-324258 / 384902   & 

joke@ubink.nl   Nicolette Maarsse  
     n.maarsse@gmail.com 
     Handbal Jeugd    Handbal Senioren 
     Kitty van Berkel    Laurens v. Kessel  
     06 16448440   06-52578306        
     diti18ek@kpnmail.nl  balievankessel@gmail.com     
Zaalvoetbal       
Nancy van Eck   Onderhoud: gebouwen  Donateurs  
Tel. 06-21841884   Hans Brand    Jasper Blom    
nvaneck@gmail.com  Bilderdam 20   Copernicusstraat 4   
Natasja v. Loon   2451 CW Tel.0172- 509290 1433 MC Tel.322684    
Tel. 06 53526204  : Of: 06-10118231 
 

Bestuursdienst: 12 Nov r 
Gastvrouw : 5 November Ineke 
Kantine schoonmaakdienst:  senioren, Marleen v.L. 
en Truus Z. 
Bardienst : Week 45  
Donderdag 09 november  Fred v L/Peter L 
Zaterdag  11 november  Barteam Chrystèle B11 
Zondag  12 november  ouders 
Linda/Mariëlle/Lex  
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen bij  
Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten 
18 November2017  Midget sjoelen ’s middags jeugd 
20 november 2017  Alg. Ledenvergadering 
24 November2017   Klaverjas competitie 
25 November 2017  Midget sjoelen 
29 November 2017 Sinterklaas voor Mini’s, O8, O9 en,handbal 
05 December 2017 Sinterklaasavond geen training bij RKDES 
15 December 2017 Kerst klaverjassen 
16 December 2017 Kerstbingo 
30 December 2017 Oliebollentoernooi 
07 Januari  2018  Nieuwjaars Receptie  Puzzelrit 
16 Februari 2018  Klaverjas competitie  
17 Februari 2018  Vrijwilligersavond  
18 Februari 2018  Hollandse Middag  
16 Maart 2018  Klaverjas competitie  
17 Maart2018   Voetbalquiz 
20 April2018   Klaverjas competitie 
21 April 2018  Plaatjes Draaien met Kees Markman 
22 April 2018  Bazar 
05 Mei2018   Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
10-12 Mei 2018  Voetbalkamp 
01 juni 2018   sportdag Antoniusschool  
04 t/m 8 juni 2018   schoolvoetbaltoernooi bij RKDES  
17 Juni 2018  Prutrace 
30 Juni 2018  Stratentoernooi met afsluiting Jeugd 
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Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES 
 

Op maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van s.v. 
RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart. 
 

Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd. 
  

1.      Opening om 20.00 uur. 
  

2.      Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 21 november 2016. 
         (zie Treffer van 6 november en RKDES website).  
 

3.      Jaarverslag seizoen 2016/2017 van de secretaris.  
         (zie Treffer van 6 november en RKDES website). 
  

4.      Financieel jaarverslag 2016/2017 van de penningmeester.  
         4.1 Uitleg door de penningmeester. 
         4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Han Jooren en Wim van Loon.  
         4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Wim van Loon  en nieuw lid Robert van Loon.       
         4.4 Dechargering van het bestuur. 
         4.5 Vaststellen van de begroting. 
         4.6 Vaststellen van de contributie 2018/2019 (voorstel: zie Treffer van 13 november en website). 
             

5.      Bestuursverkiezing*:  
Aftredend en herkiesbaar zijn Frans Kuipers (voorzitter), Gert Ubink (evenementencommissie) en Jan Zethof 
(algemene zaken). 

         Het Bestuur stelt hen kandidaat.  
         Debbie van Grieken is aftredend en niet herkiesbaar. Tot het moment dat er een opvolger  
         beschikbaar is, zal zij de afd. handbal in het bestuur blijven vertegenwoordigen.  
         Gerard Zuidgeest (commissie jeugd/meisjes/dames) is aftredend en niet herkiesbaar.  

Als zijn opvolger in de functie Commissie jeugd/meisjes/dames stelt het Bestuur Belinda Buskermolen voor. 
 

Zes personen zijn actief en aanspreekbaar op bepaalde deelterreinen maar maken geen deel uit van het Bestuur: 

• A. van Hulsen, sponsoring. 

• N. van Eck, zaalvoetbal. 

• M. Buskermolen, kantine. 

• H. Brand, onderhoud gebouwen. 

• Th. Raadschelders, ledenadministratie. 

• M. van de Wetering, website. 
 

         *Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot 17 november 2017. Deze  
         tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 leden. 
         

6.      Pauze. 
      

7.      Mededelingen.  

• Zonnepanelen en spanten (Frans Kuipers) 

• Kunstgras en rubberkorrels. (Frans Kuipers). 

• Website, Social Media, Sportlink, Voetbal.nl, App wedstrijdzaken  (Matthijs  van de Wetering) 

• Update Jeugdcommissie (Belinda Buskermolen) 

• Opleiden Binnen de Club (Michael Buskermolen) 

• Ontwikkelingen kantine (Mariëlle Buskermolen) 
 

9.      Rondvraag. 
  
10.    Sluiting.  
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Barberichten:  
 Woensdag :08-11-2017 
RKDES JO13-1 08-11-2017 18:15 RKDES JO13-1 -  Buitenveldert JO13-2   
 Zaterdag: 11-11-2017 
RKDES JO13-2 11-11-2017 09:30 RKDES JO13-2 -  Hertha JO13-2   
RKDES JO12-1 11-11-2017 09:30 RKDES JO12-1 -  Nieuw West United SV JO12-2   
RKDES JO11-2 11-11-2017 09:30 RKDES JO11-2 -  Amstelveen/Heemraad JO11-2   
RKDES JO10-2 11-11-2017 09:30 RKDES JO10-2 -  Hoofddorp s.v. JO10-4   
RKDES JO9-3  11-11-2017 09:30 RKDES JO9-3 -  DSOV JO9-2   
RKDES JO8-1  11-11-2017 09:30 RKDES JO8-1 -  FC Aalsmeer JO8-2   
RKDES MO13-2 11-11-2017 09:30 RKDES MO13-2 -  WV-HEDW MO13-2   
RKDES JO11-4 11-11-2017 11:00 RKDES JO11-4 -  KDO sv JO11-3   
RKDES JO10-4 11-11-2017 11:00 RKDES JO10-4 -  NFC JO10-2   
RKDES JO9-1  11-11-2017 11:00 RKDES JO9-1 -  FC Aalsmeer JO9-2   
RKDES JO9-2  11-11-2017 11:00 RKDES JO9-2 -  Hillegom sv JO9-2   
RKDES JO9-7M 11-11-2017 11:00 RKDES JO9-7M -  AC Amsterdam JO9-1M   
RKDES MO15-1 11-11-2017 11:00 RKDES MO15-1 -  DIOS sv. MO15-1   
RKDES MO13-1 11-11-2017 11:00 RKDES MO13-1 -  RODA '23 Rksv MO13-1   
RKDES MO11-1 11-11-2017 11:00 RKDES MO11-1 -  Argon MO11-1   
 Zondag: 12-11-2017 
    12-11-2017 10:00   RKDES JO17-2 -  Badhoevedorp sc. JO17-1    veld 4   
    12-11-2017 10:00   RKDES JO17-3 -  Koninklijke HFC JO17-10    veld 1   
    12-11-2017 10:00   RKDES JO15-1 -  Buitenveldert JO15-4M    veld 2 Spaargaren,.Eric     
  59374 12-11-201712:00 RKDES 5   RAP 2     veld 1  

 
Bardienst: 
  Week 46 Donderdag 16 november 2017 RKDES 3   
  Week 46 Zaterdag  18 november 2017 ouders 12 Esmeralda/Natascha 
  Week 46 Zondag  19 november 2017 Barteam Petra Loogman   
  Week 47 Donderdag 23 november 2017 Leen Stieva/Peter van de Bergen  
  Week 47 Zaterdag  25 november 2017 Barteam Martine Strampel 13  
  Week 47 Zondag 2 06 november 2017 Barteam Debby/Daniella   
  Week 48 Donderdag 30 november 2017 Walter Kammeraad/Ruud den Haan 
  Week 48 Zaterdag  02 december 2017 Barteam Erik van de Beitel 14 
  Week 48 Zondag  03 december 2017 ouders  Heddie/Bob 
  Week 49 Donderdag 07 december 2017 Antoine Groot/Marius de Graauw 
  Week 49 Zaterdag  09 december 2017 Barteam MAAIJ 15  
  Week 49 Zondag  10 december 2017 Barteam Olaf Schouwenburg 
  Week 50 Donderdag 14 december 2017 RKDES 5   
  Week 50 Zaterdag  16 december 2017 ouders 16 Jeroen/Wim 
  Week 50 Zondag 1 07 december 2017 ouders  Linda/Mariëlle/Lex 
  Week 51 Donderdag 21 december 2017 Andre van Hulsen/Martijn van Berkel 
Kerst Week 51 Zaterdag  23 december 2017 Niks plannen?? 17   
Kerst Week 51 Zondag  24 december 2017 KANTINE DICHT!!     
Kerst Week 01 Zaterdag  06 januari 2018 niks plannen     
Kerst Week 01 Zondag  07 januari 2018 niks plannen     
  Week 02 Donderdag 11 januari 2018 Kevin Kammeraad/Alain Egthuijsen 
  Week 02 Zaterdag  13 januari 2018 ouders 18 Jeroen/Wim 
  Week 02 Zondag 1 04 januari 2018 ouders   
  Week 03 Donderdag 18 januari 2018 Fred van Leeuwen/Peter Loogman 
  Week 03 Zaterdag  20 januari 2018 Barteam Erik van de Beitel 19 
  Week 03 Zondag  21 januari 2018 ouders   
  Week 04 Donderdag 25 januari 2018 RKDES 3   
  Week 04 Zaterdag  27 januari 2018 Barteam MAAIJ 20  
  Week 04 Zondag  28 januari 2018 Barteam Debby/Daniella   
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Schoonmaak: 
 
 
 
Coördinator:Dhr. Hans Brand: 0172-509290/06-10118231   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Start looptrainingen voor alle jeugdteams van RKDES 
 

In november start Suzanne Wiertsema met looptrainingen voor alle jeugdteams (onderbouw). Het 
plan om looptrainingen bij RKDES te introduceren is in overleg met de technische commissie, Hans 
van Kasteren en Michael Buskermolen van de grond gekomen. Het is voor jonge voetballers 
belangrijk om niet alleen voetbaltechnisch te trainen, maar ook aandacht te hebben voor 
looptechniek, rompstabiliteit, snelheid en wendbaarheid. Niet alleen om beter te gaan voetballen, 
maar ook om blessures te voorkomen. Suzanne is fysiotherapeut, heeft veel ervaring in de atletiek 
en is moeder van 3 voetballertjes die veel plezier hebben bij RKDES.  
Alle jeugdteams O8 t/m O12 (jongens en meiden) krijgen in ieder geval tot de zomerstop elke 
maand 1 looptraining van Suzanne, waarna de eigen trainer de aangeleerde trainingsvormen ook in 
de voetbaltrainingen toe gaat passen. De trainers krijgen hierin zo nodig coaching van Suzanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1: 
Truus Zethof  
Marleen v. Loon  
11 december 
19 februari 
09 april 
14 mei 

Groep 2: 
Lianne Hogenboom  
Anita Voorn  
27 november 
05 februari 
19 maart 
23 april 
28 mei 

Gastvrouw: 
26 November Hyke 
10 December Thea 
28 Januari Hyke  
4 Februari Ineke 
18 Februari Jose  
18 Maart Thea 
1 April Jose 
22 April Ineke 
5 Mei Jose 
 

Bestuursdiensten 2017-2018 
19 Nov Eppo? 
26 Nov Frd Kramer 
03 Dec Joke Ubink En Martin Vd Klauw 
10 Dec Fred Kramer  
17 Dec Thea En Eppo Buskermolen 
Wim Teeuwen   0297-321272 
Fred Kramer  0297-347717 
Debbie V Grieken  06-46171504 
Martin Vd Klauw  06-25061821 
Joke Ubink   0297-384904 
Thea Buskermolen  0297-340289 
 



 7 

 

 

 

 

Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink 
Programma:    
Nr  datum  tijd  thuis  uit     scheidsrechter 
25833 12-11-2017 14:00 WVC 1  RKDES 1  veld 1  J.  Verduijn 
47733 12-11-2017 11:00 AFC 3  RKDES 2  veld 3 M.A.S.  Catal 
   RKDES 3 vrij    
   RKDES 4 vrij    
59374 12-11-2017 12:00 RKDES 5  RAP 2  veld 1  
69773 12-11-2017 14:45 SDZ 7  RKDES 6  veld 2  
 

Team Klasse Leider en/of contactpersoon Trainer 

1e 3A (West 2) Jasper Burgers 
Jan van der Maarl 

Jesse Donker 

2e Reserve 2C Ton Zeldenthuis Eric Zethof 

3e Reserve 4e - 05 Mathijs de Bruin 
Bas Baars 
Bas Ubink 

Erik Mulder 

4e Reserve 4e - 06 Ron Hogenboom 
Peter van den Bergen 

Erik Mulder 

5e Reserve 4e - 09 Wim Teeuwen Erik Mulder 

6e Reserve 6e - 09 Rody Kennis 
Matthew Beringel 

Erik Mulder 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma indeling RKDES 1 
Datum  Tijd    Wedstrijd     Scheidsrechter Accommodatie  
19 nov   14:00  Altior 1 -   RKDES 1        Sportpark Altior   
26 nov   14:00  RKDES 1 -   ASC 1         Sportpark Calslagen   
03 dec   14:00  FC Aalsmeer 1 -  RKDES 1        Sportpark FC Aalsmeer    
10 dec   14:00  RKDES 1 -   Bernardus 1        Sportpark Calslagen   
17 dec   14:00  Stompwijk 1 -  RKDES 1        Sportpark Meerhorst   
28 jan   14:00  RKDES 1 -   SJZ 1         Sportpark Calslagen   
04 feb   14:00  RKDES 1 -   DIOS 1         Sportpark Calslagen   
11 feb   14:00  Nispen van 1 -  RKDES 1        Sportpark De Zilk   
18 feb   14:00  RKDES 1 -   WVC 1         Sportpark Calslagen   
11 mrt   14:00  Nicolaas B 1 -  RKDES 1        Sportpark Nicolaas Boys   
18 mrt   14:00  RKDES 1 -   Kickers'69 1        Sportpark Calslagen   
25 mrt   14:00  Warmunda, 1 -  RKDES 1        Sportpark Het Overbos   
01 apr   14:00  RKDES 1 -   Altior 1         Sportpark Calslagen   
8 apr   14:00  Rijnland 1 -   RKDES 1        Sportpark De Morsch 2   
15 apr   14:00  SJZ 1 -    RKDES 1        Sportpark Haasbroek   
22 apr   14:00  RKDES 1 -   FC Aalsmeer 1       Sportpark Calslagen   
13 mei   14:00  ASC 1 -   RKDES 1        Sportpark Overveer   
20 mei   14:00  RKDES 1 -   Stompwijk 1        Sportpark Calslagen  
27 mei   14:00  Bernardus 1 -  RKDES 1        Sportpark Bernardus  

Uitslag:  5 november 2017 
RKDES -    Nicolaas Boys  0 - 2  
SV Bernardus -   Altior   2 - 3  
 FC Rijnland -    Nispen Van  1 - 0  
VV SJZ -    FC Aalsmeer  0 - 0  
 Stompwijk '92 -   SV Kickers '69 1 - 1  
 SV Warmunda -   ASC   0 - 1  
 SV WVC -    SV DIOS   0 - 2 
 

Programma:  12 november 2017 

 WVC    RKDES     

    19 november 2017 
Altior -     RKDES  
FC Aalsmeer -   SV WVC    
ASC -     Stompwijk '92    
 SV DIOS -    Nispen Van    
 SV Kickers '69 -   VV SJZ    
 Nicolaas Boys -   FC Rijnland    
 SV Warmunda -   SV Bernardus 
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Uitslagen: 
Datum  Thuis team Uit team   Uitslag 
5-11-2017 RKDES 1  Nicolaas Boys 1  0 2 
5-11-2017 RKDES 2  Diemen 2    1 2 
5-11-2017 DEM 4  RKDES 3    1 3 
5-11-2017 RKDES 4  Overbos 2   2 1 
5-11-2017 RKDES 5  Parkstad sv 5   8 5 
5-11-2017 RKDES 6  Sporting Martinus 5  1 3 

 

Verslagen: 
RKDES-Nicolaas Boys 0-2 (0-1) 

RKDES onverdiend met lege handen 
Over het algemeen goed en aantrekkelijk spel, genoeg scoringskansen en toch verliezen. Dat overkwam derdeklasser 
RKDES zondagmiddag aan de Wim Kan Dreef. De Kudelstaarters moesten concurrent Nicolaas Boys verslaan om in 
de race te blijven voor de periodetitel. De bezoekers uit Nieuwveen hadden aan vier kansen genoeg RKDES een 
geweldige domper (0-2) te bezorgen. Periodetitel gaat aan neus Kudelstaarters voorbij.    
  
Tsonge..Tsjonge...die Indy van Koert. Uit alle hoeken en standen schoot hij ze er vorig jaar in en ook in de eerste duels 
van de nieuwe competitie wist de topscorer uit regio Aalsmeer weer veelvuldig het net te vinden. Wie de RKDES-
aanvaller vanmiddag kort voor tijd in het aardige duel tegen Nicolaas Boys een gigantische mogelijkheid op de 1-1 
gelijkmaker zag missen kon zijn ogen bijna niet geloven.  
Panklaar kreeg de spits van middenvelder Rutger Spaargaren, opnieuw beste speler bij de Kudelstaarters, de bal 
aangereikt. Van Koert lepelde de bal voor een bijna leeg doel dichtbij over de lat. Ongelooflijk...de denkbeeldige scouts 
langs de lijn krasten driftig zijn naam door.  
Verschrikkelijk zuur de misser van Van Koert...RKDES had namelijk de gelijkmakende treffer dik verdiend. De ploeg van 
trainer Jesse Donker drong in de loop van de tweede helft steeds meer aan de 1-1 op het bord te krijgen. Zijn formatie 
was in het eerste bedrijf onverdiend op achterstand gekomen.  
Omsingeling 
 In het eerste half uur van de wedstrijd werd de Kudelstaartse omsingeling van Nicolaas Boys steeds steviger. Kansen 
kwamen vanzelf voor RKDES, met name Mano van Veen en Maarten van Putten waren dichtbij een goal. De 
openingstreffer viel evenwel aan de andere kant.  
             Bron vermelding  Voetbal in Aalsmeer 
 

RKDES 5 – Parkstad SV 5       Uitslag 8 – 5 (rust 3 – 2) 
Lastig duel dat eindigde in een ruime overwinning  

Hoewel in eerste instantie sprake zou zijn van een vrije zondag, had de KNVB een nieuw team aan onze competitie 
toegevoegd en wel Parkstad SV 5. Dit team kwam aanvankelijk uit in de 5

e
 klasse, maar is onlangs opgewaardeerd 

naar de 4
e
 klasse. Een verrassing dus. Gelukkig waren we dit weekeinde verblijd met een set nieuwe ballen zodat onze 

spelers met nieuwe energie het veld betraden.  
Coach van dienst Laurens Pronk kon beschikken over vrijwel de voltallige selectie, wat maakte dat er optimaal 
ingespeeld kon gaan worden op het onverwachte. Een vooruitziende situatie, want de spelers van Parkstad bleken snel 
en wendbaar. Al vanaf het begin trok DES het initiatief naar zich toe en controleerde het spel. Helaas brak de 
tegenpartij twee keer door de linies op momenten dat we net niet attent genoeg waren. Ondanks onze inzet ineens op 
een nul twee achterstand. Door het eigen spel te blijven spelen ontstonden er vervolgens genoeg kansen en viel ons 
eerste doelpunt. Maar ook de bezoekers zagen nogmaals kans om door te breken. Het doelpunt dat volgde was vanuit 
een buitenspelsituatie ontstaan en werd  afgekeurd. Vervolgens maakten wij gelijk, maar de tegenstander was van 
mening dat ook hier sprake was van een buitenspelsituatie. Niet onterecht, maar wat wel irritant was, was dat zij hun 
argumenten kracht trachten bij te zetten door demonstratief het veld te verlaten, om vervolgens toch weer terug te 
keren. Met voor beide partijen een afgekeurd doelpunt werd de match gecontinueerd. DES ging vol in de aanval en met 
twee mooie treffers kwamen we op voorsprong. 
In de rust werd de tactiek doorgenomen voor de tweede helft. Vol op de aanval doorgaan. Dat bleek het beste. Spoedig 
werd het vier twee en zelfs vijf twee. Maar je dient verdedigend de bal wel goed op te ruimen. Dat ging niet steeds 
volgens het boekje zodat een tegendoelpunt viel. Mooie acties volgden, maar de schoten op doel gingen net naast of 
tegen de paal. Toch lukte het om de voorsprong verder uit te bouwen van zes drie naar zeven drie. Tijdens een 
aanvallende actie van Parkstad ging hun aanvaller in ons doelgebied onderuit wat hen een strafschop opleverde die 
ook verzilverd werd. Met een stand van zeven vier rook de tegenstander dat er mogelijk meer in kon zitten, maar de 
spelers van het Vijfde hielden het hoofd koel, wat gezien de regen niet moeilijk was. Beide partijen zouden ieder nog 
een keer scoren, waarmee de einduitslag van acht tegen vijf werd bereikt. Een lastig duel, met name voor de spelleider, 
omdat de spelers van Parkstad bij elke beslissing reageerden alsof zij de benadeelde partij zouden zijn, wat geenszins 
het geval was gezien hun soms grove wijze van spelen. Door de voorsprong goed uit te bouwen en je niet te laten 
provoceren, dwong het Vijfde de tegenpartij om voetballend bij de les te blijven. Een verdiende overwinning. 
Volgende week wederom thuis, maar dan om 12:00 uur tegen RAP SV 2, met spelleider  Leen Fokker. Graag tot dan. 
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   Stand KNVB west2.3e Kl A  

 Altior 7 5 1 1 16 21 10    

2 FC Rijnland 7 5 1 1 16 18 12    

3 Nicolaas Boys 6 4 1 1 13 15 8    

4 SV DIOS 7 4 0 3 12 10 10    

5 SV Kickers '69 7 3 1 3 10 11 16    

6 RKDES 6 3 0 3 9 15 13    

7 ASC 7 3 0 4 9 14 13    

8 SV Warmunda 7 3 0 4 9 12 14    

9 Stompwijk '92 7 2 2 3 8 13 15    

10 VV SJZ 7 2 2 3 8 11 14    

11 FC Aalsmeer 7 2 2 3 8 7 15    

12 SV WVC 5 2 1 2 7 14 13    

13 SV Bernardus 7 2 1 4 7 12 13    

14 Nispen Van 7 0 2 5 2 8 15    
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Wedstr.secretaris: Dames: Joke Ubink  
Programma 
nr  datum ` tijd  thuis   uit   veldnr 
126537 11-11-2017 14:30 RODA 23 VR1  RKDES VR1 veld 2 
126860 18-11-2017 13:00 RKDES VR1  DZS VR1  veld 1 
127116 25-11-2017 15:00 DEM VR1   RKDES VR1 veld 2 
 

Uitslag:          
4-11-2017 VVC VR1 RKDES VR1 1 3 

 
 
 
 
 

Verslagen: 

RKDES – KDO  3 - 1 
Reïncarneren als zeekomkommer 

Stel dat dit leven invloed heeft op het volgende. Denk het je even in. Je bent een kat genaamd Felix. Je woont in een 
rijtjeshuis bij de familie van Zanten. Je doet je behoefte netjes op de kattenbak, je eet altijd je bakje netjes leeg, loopt 
elke nacht hetzelfde rondje om het huis, zet je nageltje nooit in de nieuwe grijze hoekbank en je vriendinnetje Vlokje van 
de familie de Wit behandel je als een prinsesje. Kortom je leven was kat in ‘t bakkie. Je legt het loodje. En komt terug 
als Badu, de machtigste leeuw van de savanne. Dat zou toch prachtig zijn.  
Het kan natuurlijk ook de andere kant op uitvallen. Ik denk dat als je 
niet zo’n brave hendrik bent geweest je reïncarneert in een 
zeekomkommer. Nu denk je misschien “helemaal niet zo verkeerd”. 
Maar ik zal je een feitje vertellen. Zeekomkommers leven in de zee. 
Dat lijkt mij vrij voor de hand liggend. Net zoals iemand die je haar 
knipt een kapper word genoemd (toch, Manon). En ook in de zee 
heb je buren waar je af en toe een beetje last van hebt. De buren 
van de zee komkommer, de parelvissen, zijn (zoals ze dat zo mooi 
zeggen in Engeland) een ware pain in the butt. Letterlijk dan. 
Waarom? Parelvissen zijn kwetsbaar in het open water, dus moeten 
soms een schuilplaats zoeken. Waar ze schuilen? In het achterste van een zeekomkommer. Net dacht u nog dat het 
leven van een zeekomkommer over zeewier ging, maar niets is minder waar. Dat leven van een zeekomkommer is 
geen reet aan. Maar het leven van een parelvis is ook maar een donker bestaan. In beide gevallen heb je het niet 
getroffen kunnen we wel stellen. Gelukkig hoeven wij ons geen zorgen te maken. Als dit echt zo was geweest liepen er 
op dit moment heel wat zeekomkommertjes rond.  
Ik zelf zou wel in een alpaca willen reïncarneren. Lijkt me heerlijk. Lekker de hele dag een beetje stom voor mij uit 
kijken. Eigenlijk wat ik nu ook al doe. Jaaa ik dacht ik maak hem zelf maar voordat iemand anders het doet. Waar zou 
de rest van het team in reïncarneren? Zie je het al voor je?! Shannon als terror oehoe, Janneke als struisvogel, Evy als 
giraffe en Samira als paard. Het lijkt mij ontzettend geestig. Maarja dan moet je je wel gedragen hè. Het gevaar van de 
zeekomkommer ligt op de loer. Gelukkig gedragen wij ons altijd zeer sociaal wenselijk. Zo ook deze zaterdag. 
De ware streekderby van het seizoen stond op het programma; RKDES tegen KDO. Onder leiding van scheids 
Overvliet werd dit een billen knijpende, oksel klotsende en ogen tranende wedstrijd. Het bleef lange tijd 0-0. DES was 
de betere ploeg maar kwam er nog niet zo lekker uit. Kansen zat! Maar helaas geen doelpunten. Patty was er 1 keer 
wel heel dichtbij, maar de bal belande op de paal. Toen we even een beetje stonden te slapen scoorde KDO het eerste 
doelpunt. Flink balend gingen we de rust in want dit was niet nodig. Tweede helft speelde DES beter. Maar oh oh oh 
wat een kansen. En wanneer ging die er nou een keer in. Voor het publiek en spelers op de bank was het niet te doen. 
Daar zaten we dan op de bank. Met de billen fijn knepen, de oksel nat al hopend dat de bal een kreer aan de goeie kant 
van de lijn zou vallen. Mel b was er zo dichtbij. Zij schoot de bal onderkant lat, maar de bal stuiterde terug op de lijn. 
Gelukkig was daar Manon die de bal het laatste tikje gaf. 1-1. Daarna volgende al snel weer een doel. Deze ging een 
klein beetje op dezelfde manier. De bal bleef wederom voor het doel liggen. Maar waar Manon hem een zacht tikje gaf, 
schoot Hankie hem even keihard door het net. Het publiek werd gek! Het allerlaatste doelpunt is er zo een die je niet 
snel vergeet. Hij werd gescoord door een speler die eigenlijk nooit scoort in de wedstrijd. Dit komt mede omdat zij 
achterin staat. Zo ook vandaag. Als rechtsback speelde zij een prima wedstrijd. En toen zij de bal kreeg in de buurt van 
de middellijn dacht zij “weg ermee, hup naar voren”. De bal ging hoog door de lucht. Het publiek keek naar de keeper. 

Trainingstijden:Dames 1 
Maandag   20.00 - 21.30 (veld 4)  
Donderdag  20.00 - 21.30 (veld 2)    
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Zij stond iets van haar doel af. De bal zette de daling in. het publiek ging staan. GOALLLLL. Het publiek werd lijp. En 
wie stond daar als een blij ei te springen? De doelpunten maker: Janneke! Deze vreugdedans duurde ongeveer 10 
minuten. Maar ik geef haar helemaal gelijk. Het was fantastisch. Met deze hilarische goal plus vreugdedans was de 
wedstrijd gespeeld. Een mooie 3-1 winst. 
Nou zeekomkommertjes van me, dit was het weer! Tot de volgende keer! Gedraag je, want je weet wat je te wachten 
staat. 

Volgende week spelen wij uit tegen VVC.  
Vind u het een autoritje waard dan zien wij u graag langs de lijn.  

Gaat u liever naar het tuincentrum dan moet u dat vooral lekker doen. 
 

 
 
Programma:  
Zaterdag: 04-11-2017 
Team   Datum/tijd   Thuis   Uit    CO/VR/BE 
RKDES MO17-1 11-11-2017 13:30  KDO MO17-1 -  RKDES MO17-1   
RKDES MO15-1 11-11-2017 11:00  RKDES MO15-1 -  DIOS sv. MO15-1   
RKDES MO13-1 11-11-2017 11:00  RKDES MO13-1 -  RODA '23 Rksv MO13-1   
RKDES MO13-2 11-11-2017 9:30  RKDES MO13-2 -  WV-HEDW MO13-2   
RKDES MO11-1 11-11-2017 11:00  RKDES MO11-1 -  Argon MO11-1   
Dit programma is het voorlopige programma.  
Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website: www.rkdes.nl   
 

Start looptrainingen voor alle jeugdteams van RKDES 
In november start Suzanne Wiertsema met looptrainingen voor alle 
jeugdteams (onderbouw). Het plan om looptrainingen bij RKDES te 
introduceren is in overleg met de technische commissie, Hans van Kasteren en Michael Buskermolen van de grond 
gekomen. Het is voor jonge voetballers belangrijk om niet alleen voetbaltechnisch te trainen, maar ook aandacht te 
hebben voor looptechniek, rompstabiliteit, snelheid en wendbaarheid. Niet alleen om beter te gaan voetballen, maar ook 
om blessures te voorkomen. Suzanne is fysiotherapeut, heeft veel ervaring in de atletiek en is moeder van 3 
voetballertjes die veel plezier hebben bij RKDES.  
Alle jeugdteams O8 t/m O12 (jongens en meiden) krijgen in ieder geval tot de zomerstop elke maand 1 looptraining van 
Suzanne, waarna de eigen trainer de aangeleerde trainingsvormen ook in de voetbaltrainingen toe gaat passen. De 
trainers krijgen hierin zo nodig coaching van Suzanne. 

 

Uitslagen:   
Team     Tijd   Thuis   Uit     CO/VR/BE Eindstand 
4-11-2017 13:00  RKDES MO17-1 -   GeuzenM'meer MO17-1 CO 6-2 
4-11-2017 11:00  RKDES MO15-1 -   Pancratius MO15-2  CO 6-1 
4-11-2017 13:00  IJburg AFC MO13-3 -  RKDES MO13-1  CO 0-10 
4-11-2017 9:45   DSS MO13-3 -   RKDES MO13-2  CO 1-2 
4-11-2017 11:00  RKDES MO11-1 -   Abcoude MO11-1  CO 1-0 
Verslagen: 

 
 
 
 
 

 

Trainingen meisjes: 
Maandag:  18.30-19.30 MO9 (veld 5)     Donderdag 18.30-19.30 MO9 (veld 1) 

18.30-19.30 MO11 & MO 13-2 (veld 5)     18.30-19.30 MO11 & MO13-2 (veld 1) 
19.00-20.0 MO 15 (veld 5)       19.00-20.00 MO 15 (veld 1) 

Dinsdag  19.00-20.00 MO13-1 (veld 1)      19.00-20.00 MO13-1 (veld 4) 
Woensdag 18.00  keepers MO9 (veld 4) 
   18.45  keepers MO11 
   19.30  keepers MO 13-17       
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Programma: 
Datum  Aanvang Thuis    Uit       co/be/vr 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

12-11-2017 14:30  Bloemendaal JO19-4 -  RKDES JO19-1      veld 4   
12-11-2017 12:00  Legmeervogels JO17-1 -  RKDES JO17-1      veld 3   
12-11-2017 10:00  RKDES JO17-2 -   Badhoevedorp sc. JO17-1    veld 4   
12-11-2017 10:00  RKDES JO17-3 -   Koninklijke HFC JO17-10    veld 1   
12-11-2017 10:00  RKDES JO15-1 -   Buitenveldert JO15-4M    veld 2 Spaargaren, E. (Eric)     
12-11-2017 10:00  Legmeervogels JO15-1 -  RKDES JO15-2      veld 2   
12-11-2017 09:30  KDO sv JO15-3 -   RKDES JO15-3      veld 3   

 
Uitslagen:    
05-11-2017  RKDES JO19-1 -     Hoofddorp s.v. JO19-4   7 - 1 

05-11-2017  Portugal Amsterdam FC JO17-1 - RKDES JO17-1    0 - 4   
05-11-2017  RKDES JO17-2 -     Diemen sv. JO17-3   2 - 7   
05-11-2017  RKDES JO17-3 -     DSS JO17-8     3 - 2   
05-11-2017  Pancratius Rksv JO15-2 -   RKDES JO15-1    1 - 1   
05-11-2017  RODA '23 Rksv JO15-2 -   RKDES JO15-2    20 - 0   
05-11-2017  RKDES JO15-3 -     KFC JO15-2     0 - 3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Verslagen: 
 

• Algemene Leden Vergadering 

Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES 

 

Op maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 

s.v. RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart. 

Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd. 

Uitnodiging ALV 2017 

Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 21 november 2016 

Jaarverslag sv RKDES seizoen 2016-2017 

 
 

Trainingstijden: Junioren 
Dinsdag  20.00-21.30 O19-1 
Woensdag  18.00-19.00 O15-3 
   18.45   keepers O15 (veld 4) 

19.30 keepers O17/19 (veld 4) 
19.00-20.0 O15-1 & O15-2 (veld 2) 
20.00-21.30 O17-1, O17-2 & O17-3 (veld 2) 

Donderdag 19.00-20.00  O19-1 (veld 4) 
Vrijdag  18.00-19.00 O15-3 (veld 2) 
   19.00-20.00 O15-1 & O15-2 (veld 2) 

20.00-21.30 O17-1, O17-2 & O17-3 (veld 1) 
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Programma:  
 Woensdag 08-11-2017 
RKDES JO13-1 08-11-2017 18:15 RKDES JO13-1 -   Buitenveldert JO13-2   
 Zaterdag 11-11-2017   
RKDES JO13-2 11-11-2017 9:30 RKDES JO13-2 -   Hertha JO13-2   
RKDES JO13-3 11-11-2017 10:15 KDO sv JO13-2 -   RKDES JO13-3   
RKDES JO12-1 11-11-2017 09:30 RKDES JO12-1 -   Nieuw West United SV JO12-2   
RKDES JO11-2 11-11-2017 09:30 RKDES JO11-2 -   Amstelveen/Heemraad JO11-2   
RKDES JO11-4 11-11-2017 11:00 RKDES JO11-4 -   KDO sv JO11-3   
RKDES JO10-1 11-11-2017 09:00 Hillegom sv JO10-2 -  RKDES JO10-1   
RKDES JO10-2 11-11-2017 9:30 RKDES JO10-2 -   Hoofddorp s.v. JO10-4   
RKDES JO10-4 11-11-2017 11:00 RKDES JO10-4 -   NFC JO10-2   
RKDES JO10-5 11-11-2017 09:45 Overbos sv. JO10-7 -  RKDES JO10-5   
RKDES JO9-1  11-11-2017 11:00 RKDES JO9-1 -   FC Aalsmeer JO9-2   
RKDES JO9-2  11-11-2017 11:00 RKDES JO9-2 -   Hillegom sv JO9-2   
RKDES JO9-3  11-11-2017 09:30 RKDES JO9-3 -   DSOV JO9-2   
RKDES JO9-4  11-11-2017 8:30 OFC JO9-4 -    RKDES JO9-4   
RKDES JO9-5  11-11-2017 08:45 FC Aalsmeer JO9-6 -  RKDES JO9-5   
RKDES JO9-6M 11-11-2017 12:15 Buitenveldert JO9-6M -  RKDES JO9-6M   
RKDES JO9-7M 11-11-2017 11:00 RKDES JO9-7M -   AC Amsterdam JO9-1M   
RKDES JO8-1  11-11-2017 9:30 RKDES JO8-1 -   FC Aalsmeer JO8-2   
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website: www.rkdes.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Start looptrainingen voor alle jeugdteams 
van RKDES 
In november start Suzanne Wiertsema met looptrainingen voor alle jeugdteams (onderbouw). Het plan om 
looptrainingen bij RKDES te introduceren is in overleg met de technische commissie, Hans van Kasteren en Michael 
Buskermolen van de grond gekomen. Het is voor jonge voetballers belangrijk om niet alleen voetbaltechnisch te trainen, 
maar ook aandacht te hebben voor looptechniek, rompstabiliteit, snelheid en wendbaarheid. Niet alleen om beter te 
gaan voetballen, maar ook om blessures te voorkomen. Suzanne is fysiotherapeut, heeft veel ervaring in de atletiek en 
is moeder van 3 voetballertjes die veel plezier hebben bij RKDES.  

Trainingstijden: Pupillen 
Maandag  17.00-18.00 O8-1 (veld 1) 
   17.30-18.30 O8-2 & O3 (veld 1) 
   18.00-19.00 O10-1 & O11-1 (veld 4) 
   18.30-19.30 O9-1 t/m O9-5 (veld 1) 
   19.00-20.00 O13-2 & O13-3 (veld 4)  
Dinsdag  18.30-19.30 O11-1 & O10-1 (veld 4) 
   19.00-20.00 O11-2 t/m O11-4 (veld 2) 
Woensdag  17.00-18.00 O8-1 (veld 1) 
   17.30-18.30 O8-2 & O8-3 
   18.00  Keepers O9/8 & O13-12 
   18.00-19.00 O15-3 & O13-1 (veld 2) 
   18.30-19.30 O9-1 t/m O9-5 (veld1) 
   18.45  Keepers 011/10 & O15 (veld 4) 
   19.00-20.00 O15-1 & O15-2 (veld 2) 
Donderdag 18.00-19.00 O10-2 t/m O10-5 (veld 5) 
   18.00-19.00 O10-1 & O11-1 (veld 2) 
   19.00-20.00 O12-1 (veld 4) 
   19.00-20.00 O11-2 t/m O11-4 (veld 5) 
   19.00-20.00 O13-2 & O13-3 (veld 2) 
Vrijdag  18.00-19.00 O15-3 & O13-1 (veld 2) 
Mini's      
Woensdag  16.30 - 17.30  (veld 1)  

VRIENDELIJK VERZOEK 
AAN ALLE LEIDERS: 

Uitslagen doorgeven in de 
bestuurskamer  

(op zaterdagochtend), 
of app/sms naar 
06 23 98 99 24 
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Alle jeugdteams O8 t/m O12 (jongens en meiden) krijgen in ieder geval tot de zomerstop elke maand 1 looptraining van 
Suzanne, waarna de eigen trainer de aangeleerde trainingsvormen ook in de voetbaltrainingen toe gaat passen. De 
trainers krijgen hierin zo nodig coaching van Suzanne. 
 

Uitslagen:   
Team   Datum/tijd  Wedstrijd        CO/VR/BE  
RKDES JO13-2 04-11-2017 13:30 Abcoude fc JO13-3 -   RKDES JO13-2 CO 2-6 
RKDES JO13-3 04-11-2017 11:00 RKDES JO13-3 -    UNO vv JO13-4 CO 3-2 
RKDES JO12-1 04-11-2017 09:30 RKDES JO12-1 -    Kon. HFC JO12-4 CO 2-6 
RKDES JO11-1 04-11-2017 09:45 Sporting Martinus JO11-3 -  RKDES JO11-1 CO 0-5 
RKDES JO11-2 04-11-2017 09:30 VVC fc JO11-2 -    RKDES JO11-2 CO 3-5 
RKDES JO11-3 04-11-2017 10:00 RCH JO11-3 -     RKDES JO11-3 CO 7-4 
RKDES JO11-4 04-11-2017 8:45 Argon JO11-5 -    RKDES JO11-4 CO 7-2 
RKDES JO10-1 04-11-2017 09:45 DIOS sv. JO10-2 -    RKDES JO10-1 CO 2-9 
RKDES JO10-2 04-11-2017 10:30 A.veen/Heemraad JO10-2 -  RKDES JO10-2 CO 1-3 
RKDES JO10-3 04-11-2017 09:00 Pancratius Rksv JO10-4 -  RKDES JO10-3 CO 13-2 
RKDES JO10-4 04-11-2017 11:00 RKDES JO10-4 -    Pancratius JO10-6 CO 3-3 
RKDES JO10-5 04-11-2017 11:00 RKDES JO10-5 -    HSV'69 JO10-1G CO 10-2 
RKDES JO9-1  04-11-2017 11:00 RKDES JO9-2 -    RKDES JO9-1  CO 6-2 
RKDES JO9-3  04-11-2017 09:30 RKDES JO9-3 -    Pancratius JO9-4 CO 2-8 
RKDES JO9- 4 04-11-2017 9:30 RKDES JO9-4 -    AGB JO9-3  CO 3-2 
RKDES JO9-5  04-11-2017 11:00 RKDES JO9-5 -    Amstelveen JO9-5 CO 4-8 
RKDES JO9-6M 04-11-2017 09:30 RKDES JO9-6M -    Tos Actief JO9-5M CO 5-4 
RKDES JO8-1  04-11-2017 8:30 DSS JO8-3 -     RKDES JO8-1  CO 0-4 
RKDES JO8-2  04-11-2017 8:30 Fortius asv. JO8-1 -    RKDES JO8-2  CO 4-2 
RKDES JO8-3  04-11-2017 11:00 RKDES JO8-3 -    SDZ JO8-6  CO 2-3 
 
 

RKDES-PUPILLENKLASSEMENT SEIZOEN 2017/ 
2018Bijgewerkt tot en met: zaterdag 4 november 2017   

  TEAM GESP. W G V PNT GEM. VOOR  TEGEN 

1 RKDES MO13-1 5 5 0 0 15 3,0 3306 4 

2 RKDES MO17-1 5 5 0 0 15 3,0 33 5 

3 RKDES JO10-2 3 3 0 0 9 3,0 13 2 

4 RKDES MO15-1 6 5 0 1 15 2,5 38 9 

5 RKDES JO10-5 6 5 0 1 15 2,5 45 31 

6 RKDES JO10-1 5 4 0 1 12 2,4 31 14 

7 RKDES MO11-1 6 4 1 1 13 2,2 24 9 

8 RKDES JO10-3 5 3 0 2 9 1,8 28 30 

9 RKDES JO10-4 6 3 1 2 10 1,7 39 20 

10 RKDES JO13-2 6 3 0 3 9 1,5 19 16 

11 RKDES JO11-4 6 3 0 3 9 1,5 21 23 

12 RKDES MO13-2 4 2 0 2 6 1,5 14 10 

13 RKDES JO9-6M 4 2 0 2 6 1,5 24 30 

14 RKDES JO11-1 5 2 1 2 7 1,4 17 10 

15 RKDES JO8-1 5 2 0 3 6 1,2 25 16 

16 RKDES JO9-3 5 2 0 3 6 1,2 24 27 

17 RKDES JO9-4 6 2 1 3 7 1,2 22 28 

18 RKDES JO13-3 6 2 0 4 6 1,0 12 25 

19 RKDES JO11-2 6 2 0 4 6 1,0 15 28 

20 RKDES JO13-1 4 1 1 2 4 1,0 4 5 

21 RKDES JO11-3 3 1 0 2 3 1,0 11 24 

22 RKDES JO8-2 4 1 0 3 3 0,8 18 19 

23 RKDES JO9-2 6 1 1 4 4 0,7 29 39 

24 RKDES JO9-5 6 1 0 4 4 0,7 21 42 

25 RKDES JO8-3 6 1 0 5 3 0,5 31 45 

26 RKDES JO9-1 6 1 0 5 3 0,5 5 46 

27 RKDES JO12-1 3 0 0 3 0 0,0 3 16 
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Hallo, ik ben Coen de Vries en op zondag 22 november was ik Pupil van de Week. Ik was de hele week al een beetje 

zenuwachtig, want ik had er heel veel zin in.  
In de middag mocht ik eindelijk naar RKDES toe en werd opgewacht door Sjaak. Ik kreeg direct 
een lekkere warme jas, want het was best koud die dag. Ik mocht mee naar de bestuurskamer 
waar er veel over voetbal werd gepraat. 
Daarna mocht ik mee naar de kleedkamer en het veld op voor de warming up. Jammer genoeg 
begon het toen heel hard te regenen, maar we speelden gewoon lekker verder. 
Nadat we weer teruggingen naar de kleedkamer voor het praatje van de coach, mocht ik weer het 
veld op voor de aftrap. Ik passeerde de tegenstander, maakte een panna en scoorde.  
Daarna op de bank in de dug-out om de wedstrijd te bekijken. Binnen 9 minuten stonden we 
echter al 0-2 achter, dus dat was wel even schrikken. Maar gelukkig was het binnen 12 minuten 
alweer 2-2. Uiteindelijk heeft RKDES gewonnen van Warmunda met 4-2. 
Na de wedstrijd kreeg ik nog hele mooie kado’s. Het mooiste vond ik de foto met alle 
handtekeningen van de spelers en de beker. Dit staat nu  boven mijn bed. 

Ik heb een super mooie dag gehad, bedankt RKDES! 
 Coen de Vries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pupil van de week 2017-2018 
26 november 2017 RKDES -ASC   JO9-4 
10 december 2017 RKDES-Bernardus  JO9-5 
28 januari 2018 RKDES-SJZ   JO9-6 
04 februari 2018 RKDES-DIOS   JO8-1 
18 februari 2018 RKDES-WVC   JO8-2 
18 maart 2018  RKDES-Kickers  JO8-3 
01 april 2018  RKDES-Altior   Mini’s 
22 april 2018  RKDES-FC Aalsmeer JO9-1 
20 mei 2018  RKDES-Stompwijk’92 JO9-2 
Beste Leiders 
Hierboven zien jullie een lijst met wanneer welk team  
aan de beurt is om een pupil van de week te leveren. 
 

Wat houdt pupil van de week in: 
De leider bepaald (bijvoorbeeld via loting) wie de pupil van de week uit zijn team wordt. 
Kinderen die al een keer pupil van de week zijn geweest komen niet in aanmerking. 
Via mij krijgen jullie een document (interview) doorgestuurd dat het kind samen met zijn of haar ouders invult en 
daar een foto toevoegt (portret). 
Dit document moet minimaal een week voor de betreffende zondag gestuurd worden naar: 
detreffer@rkdes.nl, belindabuskermolen@gmail.com, webmaster@rkdes.nl en sbuskermolen@hotmail.com.  
 
Op de dag zelf wordt de pupil van de week om 12:45 uur bij RKDES verwacht. Daar wordt hij of zij opgevangen 
door Sjaak Kok. De wedstrijd start om 14:00 uur. De pupil van de week mag de gehele voorbereiding 
meemaken. Hij of zij mag met de mannen mee het veld op lopen en de aftrap nemen. Dan ook nog eens 
proberen te scoren! Tijdens de wedstrijd mag hij of zij op de reservebank zitten. De ouders van de pupil van de 
week mogen iets te eten en drinken in de kantine ophalen. Deze kan de pupil van de week tijdens het kijken 
dan opeten. 
Aan het einde krijgt hij of zij nog een aantal leuke cadeaus. 
 
Voor de pupil van de week een hele leuke dag! 
Daarom ook de vraag of er na afloop een verhaaltje geschreven kan worden met daarin de belevenissen van 
die dag en wat foto’s erbij. 
Ook deze weer sturen naar bovenstaande mailadressen, waar ook het interview heen moet. 
Op naar weer een geweldig voetbalseizoen! 
 
Simone Buskermolen 
RKDES Kudelstaart 
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Verslagen: 
RKDES JO9-6M -  Tos Actief JO9-5M  
we hadden veel sin om te voetballen. het was mooi weer maar wel een beetje koud. we begonnen en de tege standers 
hadden eerst ge skoort 0-1. en daarna ook 0-2 en toen hat saartje ge lukkig ook 2 ge maakt. de rust was 2-2. 
 daarna gingen we weer door. en toen hat brecht 1 ge skoort en bobby hat er 1 ge maakt mila hat me ge holpen met het 
doel punt. 
 tos was goet en ze maakten een doel punt, 4-4. het was spannent. bobby maakte de laatste dus we wonnen 5-4. ruby 
hat goet ge kiept en de rest goet ge speelt. 
 groetjes bobby 
 

RKDES JO13-3 - UNO vv JO13-4 
Afgelopen zaterdag kwam FC Uno op bezoek. Met nog behoorlijk wat wedstrijdritme in de benen van de Dessers (3 
dagen geleden speelden ze een inhaalwedstrijd) kon het 2 kanten opgaan; moe van het voetballen of gebrand op een 
overwinning na verlies tegen Roda. 
Er werd gespeeld op het achterste, rechtse veld. Met een gure herfstwind in de kraag (het wordt tijd voor de 
winterverpakking) floot de spelbegeleider het startsignaal. Milan op doel, één wissel aan de kant en de rest op positie in 
het veld. 
In de kleedkamer hadden de coaches/ trainers Edwin en Robert de mannen bemoedigend aangesproken. \"Gelijk druk 
zetten jongens\"! Deze woorden werden beloond met een prachtig doelpunt van Montasar in de eerste minuut! En kort 
daarna volgde de 2-0 dankzij een mooi schot van Yoeri. 
Dat druk zetten was dus goed begrepen. Maar de mannetjes uit Hoofddorp lieten zich niet uit t veld slaan en scoorden 
2-1. Er werd een tijdje gewoon gevoetbald, zonder doelpunten, toen in de laatste 5 minuten voor rust nog 3x werd 
gescoord door onze kleine mannen. Gijs kon er 2 achter z'n naam zetten en ook Montasar scoorde zijn 2de treffer. 
Tijd voor limonade en met een dikke voorsprong van 5-1 liep iedereen enthousiast richting de kleedkamer.  
De keeper werd gewisseld, dit keer de beurt aan Jesse, en op naar de overwinning! Wederom een snelle goal voor 
Des. Milan scoorde de nummer 6 en een paar minuten later was het weer de beurt aan Montasar. 
Tjee wat een spektakel voor de supporters! En er kwam zelfs nog meer! Yoeri maakte er 8-1 van en Milan en Montasar 
zorgde voor een eindstand van 10-1! 
Blijdschap alom! Wat fantastisch samen gespeeld mannen, jullie zijn echt een TEAM! Stan, Dirk, Jesse, Milan, Yoeri, 
Montasar en Gijs bedankt en volgende week vroeg naar Haarlem. Dan spelen we tegen DSS JO-8.3. Ik stel voor: \"druk 
zetten jongens\".... Schijnt zeer effectief te zijn!   
Verslaggeefster Susanne 
 

RKDES JO9-2 beloont zichzelf met overwinning 
Vandaag staat de thuiswedstrijd tegen Rkdes op stapel. Een ultieme derby met als inzet de eer op het schoolplein. Kan 
je maandag in het kringgesprek over de wedstrijd beginnen of laat je de beurt liever aan een ander? 
De wedstrijd begint op de groene weide van Rkdes in een mooi waterig zonnetje. Rkdes -2 begint in de gele hesjes. De 
scheids fluit voor het beginsignaal en de wedstrijd tussen twee gemotiveerde teams is onderweg.  
De eerste aanval is voor Rkdes 1. Matthijs staat te keepen en onderschept de eerste voorzet. Daarna gaat een 
gevaarlijke schot op goal over.  
Daarna een counter, maar de bal gaat buiten. Rkdes speelt door en Mark schiet op de paal. Dennis geeft sportief aan 
dat de bal buiten was. Scheids geeft de bal dan toch aan rkdes1. Dan kunnen zij de aanval beginnen. Het harde schot 
op goal wordt gekeerd door Matthijs.  
Daarna een snelle counter. Lars schiet, maar treft de keeper. Uit de rebound scoort pieter fraai de 1-0.  
Rkdes 2 heeft de smaak te pakken. Mark komt weg met een dieptepass. Helaas goede ingreep van Romy waardoor de 
kans wordt ontnomen.  
Dan is er alweer de volgende aanval. Lars K. scoort met een mooie beweging de 2-0.  
Coen, Lars van Es en Mees houden achter goed dicht door de mannetjes van dichtbij te dekken. Lars van Es springt 2x 
voor de bal en voorkomt een tegengoal.  
Time-out. Een prima uitgangspositie zo.  
De coach van de tegenstander weet zijn mannen en vrouw te motiveren. De eerste kans is voor onder rkdes 1. 
Gelukkig staat het vizier nog niet scherp en gaat de bal naast. 
Maar ook rkdes 2 laat van zich horen. Mark mist een mooie voorzet van Lars. Er komt Meer druk op de goal van de 
tegenstander.  
Daarna een bal net naast van de tegenstander. Het spel golft op en neer en is zeer vermakelijk voor de toeschouwer. 
Dat de spanning er goed inzit, valt te horen aan de hoge tonen die sommige moeders af en toe laten ontsnappen. Aan 
medeleven geen gebrek.  
De aanvallers van rkdes 2 zetten het offensief door. Mooi schot van Mark op de goal. Heel mooi gered door hun keeper. 
Afstandsschot van Lars gaat net naast de kruising.  
Dan een mooi moment. Mark krijgt de bal op het middenveld. Neemt aan, speelt de bal diep en zet de sprint in. Hij haalt 
de bal in en hij schiet via de verre paal de bal in. 3-0 



 17 

Rust. Dat belooft wat. Meestal is de tweede helft beter.  
Rkdes 2 begint vol inzet. Goed verdedigt en eerste schot van Lars. Daarna schot van Mark die via Rkdes 1 naast gaat. 
Daarna mooie voorzet van Pieter. Uiteindelijk kan Lars hard achter de keeper schieten. De 4-0 is een feit.  
Meteen een tegengoal 4-1. Dylan, de spits van de tegenstander, is scherp en maakt de bal af.  
De kopjes blijven hoog. Rkdes 2 weet dat ze deze week kunnen winnen. Mark schiet mooi raak 5-1.  
Pieter probeert een corner in te draaien. Lukt helaas niet. Maar ziet er wel zeer professioneel uit.  
Weer een rush van Mark. Helaas krijgt hij de bal niet onder controle en komt het schot op de keeper.  
Lars van Es staat ondertussen lekker te keepen.  
Time out.  
Daarna een mooi schot van Pieter. Uitstekend gekeept.  
Dan uit een tegencorner een indraaiende bal. Deze wordt mooi weggekopt door Lars.  
Fraaie goal van Rkdes 1. 5-2. Wordt het nog spannend? Rkdes 1 zet even aan en krijgt de smaak te pakken.  
Maar Rkdes 2 houdt de concentratie. Mark schiet weer. Gericht schot. Maar helaas de op keeper.  
Na een overtreding neemt Lars de vrije trap direct. Met een doffe knal raakt hij de lat. Mark schiet naast nog een keer 
naast. Genoeg kansen.  
Misverstand achter bij rkdes1. Lars is scherp en profiteert. 6-2.  
De scheidsrechter fluit dan af. Een mooie overwinning van Rkdes jo9-2.  
Er wordt samen gefeest. Misschien was dat wel het geheim vandaag. Teamgeest en voor en met elkaar willen werken. 
Met opgeheven hoofden kunnen ze maandagochtend het schoolplein op. 
 

RKDES JO13-2 speelt goed en wint verdiend in Abcoude 2-6 (0-3) 
Na de tegenvaller van vorige week tegen de nummer laatst in de competitie Abcoude FC JO13-3. Helaas zonder 
Manuel en Juul moesten we op het laatste hobbelige grasveld van de club. Het weer was nog goed en er waren weer 
veel toeschouwers meegekomen uit Kudelstaart. De jongens begonnen prima aan de wedstrijd en speelde vanaf 
minuut één de eerste helft prima. Vooral Robin en Bram deden goede dingen met de bal op het middenveld en 
Abcoude kwam er niet aan te pas. Het duurde een minuut of tien toen we het eerste schot loste. De keeper kon nog 
redding brengen maar even later was het Bram die met een afstandsschot de stand terecht op 0-1 zetten voor RKDES. 
Een paar minuten later werd de bal op het middenveld via Robin doorgespeeld naar Bram die Lars wegstuurde en de 0-
2 was een feit. De spelvreugde spatte ervan af en de jongens waren zonder één uitzondering in staat een goede partij 
op de mat te leggen. Vlak voor rust was het Badr die Skye vond en we gingen met een 0-3 rust stand aan de limonade 
mede door een prachtige redding van Lex (met de voeten) op een van de spaarzame uitbraken van Abcoude. Na de 
pauze een gelijk spelbeeld maar een ander weertype. Zon had plaats gemaakt voor regen en wind. Maar we hadden 
een paar kansen nodig voordat Lars vanaf het middenveld een prachtige bal kreeg en de keeper met een stiftje 
verschalkte. 0-4 voor RKDES wat een weelde. Een uitbraak van Abcoude zorgde voor 1-4 maar de mannen bleven 
ondanks dat er lekker door gewisseld werd enthousiast en goed voetballen. De achterhoede van de 2e helft stond prima 
en Jorn, Jens, Collin en Thijmen wonnen bijna al hun duels van hun tegenstanders. Ook onze Jaden en Stephan werkte 
als een paard en de laatst genoemde stond met prima terug verdedigen aan de basis van het afstandsschot van Badr 
1-5, de 1-6 was voor de statistieken en Abcoude wist nog te scoren uit een missertje van Lex. Eindstand 2-6 voor de 
JO13-2 en ook geheel terecht. Renzo en Thijmen hebben ook nog even kunnen aanvallen en Jorn en Collin hebben 
een linie maar achteren gespeeld. Als team kwamen we goed voor de dag en hadden nog meer kunnen scoren maar 
bovenal 3 punten mee naar Kudelstaart en echt als team gewonnen en gespeeld. We hebben van jullie genoten. 
Volgende week om 8.45 uur tegen Herta JO13-2 en dan gaat het om een positie want we staan gelijk. Tot volgende 
week allemaal. 
 

 
 
Start looptrainingen voor alle jeugdteams van RKDES 
In november start Suzanne Wiertsema met looptrainingen voor alle jeugdteams (onderbouw). Het plan om 
looptrainingen bij RKDES te introduceren is in overleg met de technische commissie, Hans van Kasteren en Michael 
Buskermolen van de grond gekomen. Het is voor jonge voetballers belangrijk om niet alleen voetbaltechnisch te trainen, 
maar ook aandacht te hebben voor looptechniek, rompstabiliteit, snelheid en wendbaarheid. Niet alleen om beter te 
gaan voetballen, maar ook om blessures te voorkomen. Suzanne is fysiotherapeut, heeft veel ervaring in de atletiek en 
is moeder van 3 voetballertjes die veel plezier hebben bij RKDES.  
Alle jeugdteams O8 t/m O12 (jongens en meiden) krijgen in ieder geval tot de zomerstop elke maand 1 looptraining van 
Suzanne, waarna de eigen trainer de aangeleerde trainingsvormen ook in de voetbaltrainingen toe gaat passen. De 
trainers krijgen hierin zo nodig coaching van Suzanne. 
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Medewerkers handbalafdeling: 

Debbie van Grieken Voorzitter, website, secretariaat 
debbievangrieken@gmail.com 
06-46171504 

Laurens van Kessel Seniorenzaken 
balievankessel@gmail.com 
06-16448440 

Kitty van Berkel Jeugdzaken 
diti18ek@kpnmail.nl 
06-22574939 

Annelies Dick - van 
Berkel 

Penningmeester 
lennart_annelies@hotmail.com 
06-50680181 

Laurens van Kessel 
Annelies Dick 

Afdeling sponsoring  

Britt Versteeg 
Beachcommissie 
Scheidsrechter Kontakt Persoon (SKP) 

britt7pitt@hotmail.com 
06-20082282 

Wendy Verzeilberg 
Wedstrijdsecretariaat, 
ledenadministratie 

wendyverzeilberg@gmail.com 
06-55886120 

TRAININGSTIJDEN HANDBAL 

Woensdag 
1e training 30 aug Vrijdag 

16.00 - 17.00 uur F1 + F2 16.30 - 17.30 uur D1 

16.30 - 17.30 uur D1 17.00 - 18.00 uur C1 

17.30 - 18.30 uur E1     

18.00 – 19.30 uur C1     

19.00 – 20.30 uur RLC (A1)     

 
PROGRAMMA HANDBAL (ZAAL)      
D-Jeugd  11-11-2017 14:00 Vriendschap/TOB D2 RKDES D1  Elzenhagen 
E-Jeugd  11-11-2017 14:50 Vriendschap/TOB E1 RKDES E1#  Elzenhagen 
A-Jeugd  11-11-2017 19:00 Voice DA1#   RLC DA1   Strijland 
Dames  11-11-2017 20:15 Voice DS1   RKDES DS2  Strijland 
F-Jeugd  12-11-2017 09:00 DSOV F2    RKDES F1  Spaarnehal 
C-jeugd  12-11-2017 09:15 RKDES DC1#   NEA DC1#  Proosdijhal 
Dames  12-11-2017 12:20 HMS/Achilles DS3  RKDES DS1  Zuilen 
Heren  12-11-2017 14:10 Houten HS3   RKDES HS1  The Dome 
F-Jeugd  18-11-2017 10:25 RKDES F1   VOS F2   Proosdijhal 
E-Jeugd  18-11-2017 11:10 RKDES E1#   Havas E2#  Proosdijhal 
D-Jeugd  18-11-2017 12:05 RKDES D1   Havas D3   Proosdijhal 
C-jeugd  19-11-2017 09:45 Legmeervogels DC1# RKDES DC1#  Scheg de 
A-Jeugd  19-11-2017 09:45 RLC DA1    Vriendschap/TOB DA1 Waterlelie, de 
Dames  19-11-2017 10:55 RKDES DS2   Nijenrodes DS2 Waterlelie, de 
Dames  19-11-2017 12:00 HCLB DS2   RKDES DS1  De Trits 
Heren  19-11-2017 14:20 S.V. Zeeburg HS1  RKDES HS1  Diemen 
Dames MW 22-11-2017 21:00 RKDES DMW1   KDO DMW3  Proosdijhal 
C-jeugd  26-11-2017 09:15 RKDES DC1#   Havas DC1#  Proosdijhal 
D-Jeugd  26-11-2017 09:15 WeHaVe D1   RKDES D1  Aetsveld 
Dames  26-11-2017 10:15 RKDES DS1   ASC'91 DS1  Proosdijhal 
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F-Jeugd  26-11-2017 11:00 Lotus F1#    RKDES F1  Blankers-Koenhal F. 
Dames  26-11-2017 14:50 HMS/Achilles DS5  RKDES DS2  Zuilen 
Heren  26-11-2017 15:20 SDS'99 HS1   RKDES HS1  De Hilt 
A-Jeugd  26-11-2017 15:20 Celeritas DA1   RLC DA1   De Tol 
Dames MW 29-11-2017 20:30 Havas DMW1   RKDES DMW1  Indische Buurt 
E-Jeugd  02-12-2017 09:15 RKDES E1#   FIQAS/Aalsmeer E3 Proosdijhal 
A-Jeugd  03-12-2017 11:00 RLC DA1    Zaanstreek DA1 Scheg de 
Heren  03-12-2017 11:30 RKDES HS1   FIQAS/Aalsmeer HS4 Proosdijhal 
Dames  03-12-2017 12:55 ASC'91 DS2   RKDES DS2  Schuilenburg 
C-jeugd  03-12-2017 13:15 DSOV DC1   RKDES DC1#  Sporthoeve 
Dames  03-12-2017 13:25 Leidsche Rijn DS2  RKDES DS1  Europahal Vleuten 
Dames MW 06-12-2017 21:00 RKDES DMW1   LHV DMW1  Proosdijhal 
F-Jeugd  09-12-2017 14:00 Succes S/VOC F2  RKDES F1  Elzenhagen 
C-jeugd  10-12-2017 10:30 RKDES DC1#   KDO DC1#  Proosdijhal 
Dames  10-12-2017 11:30 RKDES DS2   ASV DS2   Proosdijhal 
Heren  10-12-2017 12:40 RKDES HS1   Achilles/Omega HS Proosdijhal 
E-Jeugd  10-12-2017 13:40 Westsite E2   RKDES E1#  Calandhal 
Dames MW 13-12-2017 21:00 HVBS DMW3   RKDES DMW1  Stormvogel 
E-Jeugd  16-12-2017 10:10 RKDES E1#   KRAS/Volendam E4 Proosdijhal 
D-Jeugd  16-12-2017 11:05 RKDES D1   KDO D2   Proosdijhal 
Heren  16-12-2017 20:15 RKDES HS1   Atlantis Dronten HS1 Spant 't 
C-jeugd  17-12-2017 11:40 RKDES DC1#   VOS DC1   Proosdijhal 
Dames  17-12-2017 12:35 Havas DS3   RKDES DS1  Indische Buurt 
A-Jeugd  17-12-2017 12:40 RLC DA1    Wasmeer DA2  Proosdijhal 
Dames  17-12-2017 13:30 U.S. DS6    RKDES DS2  Amstelcampushal 
 
 
 
 

 

• Algemene Leden Vergadering 

Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES 
 

Op maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering van s.v. RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te 
Kudelstaart. 
Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd. 
Uitnodiging ALV 2017 
Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 21 november 
2016 
Jaarverslag sv RKDES seizoen 2016-2017 
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Wedstrijdprogramma       
Datum  Tijd  Thuis    Uit     Locatie   Wed.nr  
06-11-2017 20:10 TOB 1    RKDES 1    Sporthallen Zuid 1291  Maas 
08-11-2017 21:45 RKDES VR1   ZOG VR2    KDO    9877   
09-11-2017 19:15 Wartburgia VR9  RKDES VR2   Sporthallen Zuid 10921 Dorland 
10-11-2017 22:00 DWS 2    RKDES 3    Hogendorp   18376 van der aan 
10-11-2017 20:10 RKDES 5    TOB 18    Proosdij   21995 Heren 6  
10-11-2017 19:15 RKDES 6    Zekveld Sport 3  Proosdij   13447   
10-11-2017 21:05 RKDES VR3   DVS VR3    Proosdij   10591   
13-11-2017 22:00 Demi Sport VR1  RKDES VR1   Kinheimhal  9893   
15-11-2017 20:10 RKDES VR2   ZOG VR4    Scheg de   10959   
17-11-2017 20:10 Zeeburgia 2   RKDES 2    Pijp de   22023 Passies 
17-11-2017 19:15 FIT 1    RKDES 6    Pijp de   20801   
17-11-2017 20:10 Vedette / De Remise 4 RKDES 5    Ind C.Landsmeer 21008   
17-11-2017 20:10 RKDES 1    Amersfoortse Boys 2 Proosdij   1636 Heren 1 Chan 
17-11-2017 19:15 RKDES 3    TOB 8    Proosdij   14413  Chan 
17-11-2017 19:15 ADSV VR1   RKDES VR3   Sporthallen Zuid 55916   
22-11-2017 21:05 RKDES VR1   AZV (Amstelveen) VR3 KDO    9934   
22-11-2017 19:15 KDO VR5    RKDES VR2   KDO    11004   
23-11-2017 21:40 Etyfoor 2    RKDES 3    Meerkamphal  19899   
24-11-2017 21:05 RKDES 2    TOB 4    Proosdij   13979 Heren 2  
24-11-2017 19:15 RKDES 5    Zekveld Sport 2  Proosdij   21623   
24-11-2017 20:10 RKDES VR3   Wartburgia VR12  Proosdij   10621   
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De notulen van de A.L.V. van 21 november 2016 
En het 

Jaarverslag seizoen 2016/2017 
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Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. 
maandag 21 november 2016. 

1. Opening 
Om 20.00 uur opent voorzitter Frans Kuipers de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, ouders, 
sponsors en leden. Ook uitgenodigd zijn ESA en de gemeente maar zij zijn helaas niet vertegenwoordigd.  
Aanwezig zijn 35 leden en 9 bestuursleden. 
Schriftelijke afzeggingen zijn ontvangen van de familie Gravendeel en van Ivo Lentjes.  
Er wordt moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen binnen de vereniging, familie en 
vriendenkring.  
Terugkijkend memoreert de voorzitter een jaar waarin weer veel gebeurd is. Dit komt later in de vergadering aan de 
orde. De voorzitter dankt alle vrijwilligers die er mede voor zorgen dat we een financieel gezonde vereniging zijn. 
De voorzitter stelt de aanwezige bestuursleden voor aan de aanwezigen. 
 

2. Vaststellen notulen ALV 23 november 2015 
De notulen zijn gepubliceerd in de Treffer van 7 november 2016 en op de website van RKDES. De notulen worden 
doorgenomen en er worden geen onregelmatigheden geconstateerd zodat ze zijn goedgekeurd met dank aan de 
samensteller, Peter Lentjes. 
 

3. Jaarverslag van de secretaris 
Het Jaarverslag over het seizoen 2015-2016 is gepubliceerd in de Treffer van 7 november 2016 en op de website. Het 
is met de bijdragen van velen samengesteld door de secretaris. 
De voorzitter leest de inleiding voor, waarin gesteld wordt dat RKDES een belangrijke maatschappelijke en sociale 
functie heeft binnen de gemeenschap van Kudelstaart. De rol van de vele vrijwilligers en van onze sponsors wordt 
genoemd. Hoogtepunten waren de ingebruikname van het eerste kunstgrasveld en de aanleg van het tweede 
kunstgrasveld. Verder was de vervanging van de dakbedekking belangrijk. Het nieuwe dak moet 25 jaar meegaan. We 
hebben 15 jaar garantie. 
De voorzitter loopt het jaarverslag door en legt daarbij enkele accenten.  
De seniorenploeg wordt genoemd. Deze enthousiaste groep vrijwilligers vraagt aandacht voor het afsluiten van de 
deuren van de kleedkamers na de trainingen. Als men ’s morgens aankomt en men ziet open deuren, dan weet men 
niet wat er aan de hand is (open gelaten, of inbraak?). En we moeten zuinig zijn op onze spullen. Ook wordt gevraagd 
om de lichten op de velden zo snel mogelijk na de training uit te doen.  
Sponsors en loterijcommissie worden bedankt. Weet je een nieuwe sponsor, meld dit dan aan de commissie, aldus 
roept de voorzitter de aanwezigen op.  
De Grote Clubactie was een groot succes. 
De kantinecommissie draait prima onder leiding van Mariëlle Buskermolen. Het blijft een grote klus om alles goed te 
organiseren. Alle ouders worden geacht een bijdrage te leveren in de barploegen. Dank daarvoor. 
Frans Kuipers noemt de Jeugdcommissie, die heel veel werk verzet voor de grote jeugdafdeling. Heel goed is het dat 
C-junioren op zaterdag fluiten. Er wordt door RKDES geïnvesteerd in trainers en leiders, o.a. door cursussen en 
begeleiding aan te bieden. 
Zaalvoetbal loopt prima.  
Bij de afd. Handbal groeit de jeugd. A.s. zaterdag viert deze afdeling zijn 40-jarig bestaan in de Proosdijhal. 
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Het wordt goedgekeurd 
De voorzitter dankt alle schrijvers van de stukken voor het Jaarverslag en secretaris Peter Lentjes voor de coördinatie 
en eindredactie. 
 

4. Financieel verslag van de penningmeester. 
4.1 Penningmeester Irene van Leeuwen (die eigenlijk als is afgetreden maar waarvoor we helaas nog geen 

vervanger hadden) licht het financieel jaarverslag toe over het boekjaar van 1 juli 2015 – 30 juni 2016.  
Ze meldt dat het jaar, voor de derde keer op rij, met een positief resultaat kon worden afgesloten. M.n. de contributie- 
en kantineopbrengsten (mede door het schoolvoetbaltoernooi) lieten een mooi resultaat zien. Ook dank aan 
Supportersvereniging Kudelstaart, Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart en Rabobank (ledenactie) voor hun financiële 
bijdragen. 
Qua uitgaven kunnen we merken dat het gebouw ouder wordt. We hadden bijvoorbeeld te maken met vervanging van 
de verwarmingsketel en het koelaggregaat. De algemene kosten vielen hoger uit o.a. door verbetering van de 
internetvoorzieningen bij RKDES. 
M.b.t. de balans vermeldt Irene dat de vervanging van de dakbedekking is betaald uit de voorzieningen die de 
afgelopen jaren getroffen zijn. 
Er zijn geen vragen over de Winst- en Verliesrekening of over de Balans.  
 
4.2 Verslag kascontrolecommissie. Han Jooren meldt dat Ivo Lentjes en hij de boeken hebben gecontroleerd. Er zijn 
geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er keurig uit. De penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus de 
kascontrolecommissie. De voorzitter dankt Han Jooren en Ivo Lentjes, die voor het tweede en laatste jaar lid was van 
deze commissie. 
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4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. Han Jooren blijft nog een jaar lid en Wim van Loon (met 50 jaar ervaring 
op financieel/administratief gebied) treedt tot deze commissie toe als nieuw lid. 
 
4.4 De Algemene Ledenvergadering kan instemmen (met een applaus) met het gevoerde financiële beleid en 
dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor het gestelde 
vertrouwen. 
 
4.5 Vaststellen begroting 2015-2016. Deze is namens het Bestuur door Irene opgesteld. Zij licht de begroting toe. De 
verwachting is dat het een wat “zwaarder” jaar zal worden. We hopen dat sponsor- en contributie-inkomsten gelijk 
blijven. Kantineopbrengsten en diverse baten zijn lager begroot. Totale inkomsten zijn lager begroot. Aan de 
uitgavenkant krijgen we met hogere kosten voor veldhuur (kunstgras) te maken.  
De begroting laat een licht positief saldo zien.  
De begroting wordt vastgesteld. 
 
4.6 Vaststellen contributie 2016-2017 
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. 
Het bestuur houdt zich wel het recht voor om voor de start van het seizoen 2017-2018 de contributie extra te verhogen, 
indien zij hiertoe gedwongen wordt door externe factoren.  
De voorzitter uit wel zijn zorgen over de kostenontwikkeling in de toekomst. De velden van RKDES zijn eigendom van 
de gemeente Aalsmeer en worden beheerd door ESA BV (Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer). De kosten voor 
de huur gaan jaarlijks omhoog (indexering). RKDES heeft nu een gunstig contract tot 2024. Maar daarna kan de huur 
wel eens fors omhoog gaan. 
Verder meldt de voorzitter de actuele discussie en zorgen over de rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Niet duidelijk is 
of dit mogelijk nog tot extra kosten kan gaan leiden. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord en de contributie wordt vastgesteld conform voorstel. 
 
  5. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn Jan van Leeuwen (penningmeester en technische zaken), Eppo Buskermolen (algemene 
zaken, velden, loterij, contacten ESA) en Jan Zethof (algemene zaken). 
Het Bestuur stelt hen kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde herbenoemingen. De aanwezigen bevestigen de herbenoemingen met een 
applaus. 
 
Voor de functie van tweede penningmeester stelt het Bestuur voor: Nico Luijten. 
Voor de functie PR/Communicatie stelt het Bestuur voor: Silvia van den Aardweg. 
Beiden vertellen kort hun achtergrond en hun link met RKDES (via kinderen die lid zijn).  
De ALV gaat akkoord met hun benoeming. Dit wordt bevestigd met een applaus. 
 
Voorzitter Frans Kuipers bedankt zes mensen in het bijzonder, die geen lid van het bestuur zijn maar actief en 
aanspreekbaar zijn op bepaalde deelterreinen en daar veel werk verzetten (A. van Hulsen, N. van Eck, M. 
Buskermolen, H. Brand, Th. Raadschelders en M. van de Wetering).  
 
Vervolgens bedankt de voorzitter de familie van Leeuwen (Irene, Hyke en Jan) voor al het werk dat zij verricht hebben 
op het gebied van de verenigingsfinanciën. 
 

6. Pauze 
 

7. Mededelingen. 
G. Zuidgeest informeert de aanwezigen over de onrust die ontstaan is m.b.t. het rubbergranulaat, gebruikt op de 
kunstgrasvelden. Aanleiding is een uitzending van Zembla van 27 september 2016. RKDES heeft begrip voor de onrust 
en heeft (voorlopig als “voorzorgsmaatregel”) besloten dat de jongste jeugd niet meer of in elk geval minder op 
kunstgras gaat spelen.  
Er zijn monsters genomen van het rubbergranulaat (SBR-check) en verder doet het RIVM een groot onderzoek 
waarvan de resultaten in december beschikbaar komen. We hopen op goede resultaten. In overleg met de gemeente 
en ESA zullen besluiten genomen worden hoe verder. Voorzitter Kuipers benadrukt dat RKDES veel gedaan heeft aan 
communicatie over dit onderwerp. 
 
Eppo Buskermolen licht de stand van zaken toe m.b.t. het handbalveld, het tweede kunstgrasveld en belichting. 
Het handbalveld was vernieuwd in 2015 maar afgekeurd. Na affrezen en het opnieuw aanbrengen van belijning is het 
nu goedgekeurd. 
Veld 2 is na de nodige gesprekken met de gemeente inmiddels ook kunstgras geworden. RKDES heeft hierbij een 
aantal aspecten zelf geregeld, zoals het omzetten van de aarden wal tussen veld 1 en 2. Er is een andere mat gekozen 
dan op veld 1 (duurzamer).  
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Eppo doet een oproep om geen rotzooi achter te laten (kunststofflesjes) op het kunstgras (overigens: daarvoor staan er 
genoeg prullenbakken); kauwgom op kunstgras mag al helemaal niet. Wees a.u.b. allemaal zuinig op onze mooie 
spullen! 
Tot slot geeft Eppo uitleg over de belichting. Op veld 2 is LED-verlichting gerealiseerd. Ondanks dat dit minder 
capaciteit vraagt dan de klassieke verlichting gaan we nog steeds over onze maximum-contracthoogte van 83 
kilowattuur (kWh) heen als het licht op alle vier velden gelijk aan is, zeker als er ook nog elektriciteit gevraagd wordt in 
kleedkamers en kantine. Daarom hierbij nogmaals een oproep aan de trainers om niet op 4 velden tegelijk de lichten 
aan te hebben. Veld 2 kan per half veld apart geschakeld en gebruikt worden. Maak daar gebruik van, aldus Eppo. Kelly 
Stoffels maakt een trainingsschema met tijden en veldindeling om dit allemaal goed te laten gaan. 
We werken er momenteel hard aan om zo spoedig mogelijk ook op veld 1 LED-verlichting te krijgen. Dan blijven we 
makkelijker onder de piekbelasting van 83 kWh. 
Op de iets langere termijn kijkt RKDES ook voor veld 3 en 4 naar LED (overleg met gemeente en ESA). 
 
G.Zuidgeest introduceert Charlotte Braat (opvolgster Marjorie den Boer) als scheidsrechterscoördinator voor 
jeugdwedstrijden. Zij doet dit samen met Ruben Visser, die als opleider voor jonge scheidsrechters fungeert. 
Charlotte licht toe dat het prima werkt om C-junioren op zaterdag te laten fluiten. Ze krijgen daardoor zelf ook meer 
inzicht en meer respect voor de scheidsrechter. En het is echt nodig, gezien het grote aantal jeugdwedstrijden.  
Ruben licht toe dat RKDES kinderen die willen fluiten cursussen kan aanbieden; bij voldoende belangstelling zelfs bij 
RKDES. 
 
G. Zuidgeest licht de geplande wijzigingen in het pupillenvoetbal met ingang van volgend seizoen toe. Het plan van de 
KNVB hierover heet “Winnaars van morgen”. RKDES vindt de plannen in principe goed. Onder andere door spelen op 
kleinere velden, met minder spelers, zal het aantal balcontacten per speler toenemen. Maar: er zijn dan ook meer 
veldjes, meer teams, meer scheidsrechters, meer leiders, enz. nodig. Daarom is er ook wel wat kritiek. Er loopt 
momenteel een enquête van de KNVB bij de clubs over dit plan. In het voorjaar 2017 zal er uitsluitsel komen of dit in het 
nieuwe seizoen daadwerkelijk van start zal gaan. 
 
G. Ubink informeert de ALV met behulp van een powerpointpresentatie over een idee dat momenteel bij RKDES in 
onderzoek is: “Zonnepanelen, is RKDES er klaar voor?”. 
Toen het dak vernieuwd moest worden is er rekening mee gehouden dat er eventueel zonnepanelen op geplaatst 
moesten kunnen worden. Inmiddels is er SDE-subsidie (op opgewekte stroom) aangevraagd én toegezegd (voor 
komende 15 jaar). Er loopt nog een tweede subsidieaanvraag. Afhankelijk van de subsidie en al dan niet saldering in de 
toekomst kan een bepaalde terugverdientijd berekend worden. Gert rekent voor dat er in alle gevallen een positief 
jaarresultaat te behalen valt, hoewel er dus wat onzekerheden zijn.  
Het Bestuur krijgt toestemming van de ALV om dit idee verder uit te werken. Leden worden uitgenodigd om mee te 
denken. 
Voorzitter Kuipers stelt dat, als het door zou gaan, er vreemd kapitaal aangetrokken moet worden. Daarvoor is dan 
toestemming van de ALV nodig. Het bestuur zal dan een (extra) ALV uitschrijven. 
 

8. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

9. Sluiting. 
Voorzitter Frans Kuipers sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. Alle medebestuursleden, commissieleden 
en vrijwilligers worden weer bedankt voor afgelopen jaar.  
 

Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris 
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Jaarverslag sv RKDES seizoen 2016-2017 
INLEIDING 
 

Voor u ligt het jaarverslag over 2016-2017, opgesteld door de afdelingen van sv RKDES.  
 

RKDES is een sportvereniging voor voetbal, handbal en zaalvoetbal.  
In de statuten van RKDES staat over het doel van de vereniging onder meer het volgende en ik citeer: 
“De sportieve belangen van haar leden te behartigen; de leden door, met en in de beoefening van de voet- en 
handbalsport, te vormen en te begeleiden. 
De voet- en handbalsport in het verenigingsgebied te propageren en te bevorderen en in de vereniging een dusdanig 
klimaat te scheppen dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming”. 
 

Deze doelstelling van RKDES is ongewijzigd.  
RKDES heeft als vereniging een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in de gemeenschap van Kudelstaart. 
RKDES is heel waardevol voor de jeugd. 
Een belangrijk aspect hiervan is dat bij ons de jeugd een aantal keren per week, in teamverband samen bezig is om 
een doel te bereiken. Ze leren samenwerken, met elkaar omgaan, samen winnen en verliezen. En daarbij is sporten 
heel gezond en nog gezellig ook. 
Gestimuleerd door trainer, leiders, coaches en elkaar wordt aan de sociale ontwikkeling gewerkt. 
Actief wordt geprobeerd om oudere jeugdspelers en spelers van seniorenteams bij de jeugd te betrekken, als 
hulptrainer, leider of scheidsrechter. Denk hierbij aan het traject OBC (Opleiding Binnen de Club), uitgevoerd door 
professionals. 
 
Zeer belangrijk is de inzet van honderden vrijwilligers die wekelijks bezig zijn om bovengenoemde activiteiten steeds weer 
rond te krijgen. RKDES heeft een bestand van 260 gezinnen met minimaal één vrijwilliger. 
 

Daarnaast is de steun van talrijke sponsors onontbeerlijk. Bedrijven sponsoren reclameborden en vlaggen. En vele 
shirtsponsors zorgen samen voor de clubkleding. Sponsors maken ook toernooien mogelijk en diverse andere 
activiteiten buiten het voetbal en handbal om, zoals het driedaagse voetbalkamp en andere extra activiteiten voor de 
jeugd. 
 

Het seizoen 2016-2017 was weer een bijzonder jaar, met ups en downs.  
Het tweede kunstgrasveld werd in gebruik genomen, helaas net op een moment dat er ongerustheid was ontstaan over 
vermeende schadelijke effecten van het gebruikte rubbergranulaat op de gezondheid. Door onderzoek van onder 
andere het RIVM, en door goede communicatie met gemeente en ESA, kon de ongerustheid worden weggenomen. 
Een hoogtepunt was het 40 jarig bestaan van RKDES afdeling handbal. Eind november 2016 was er een mooi feest in 
de Proosdijhal en kwam er een glossy uit over 40 jaar handbal bij RKDES. 
Een andere mooie gebeurtenis was de Koninklijke Onderscheiding die Sjaak Kok kreeg uitgereikt door burgemeester 
Nobel, tijdens de vrijwilligersavond op 11 februari 2017.  
 

Rest mij namens het bestuur u, leden, maar ook ouders/begeleiders van jeugdleden, trainers, leiders, coaches en 
vrijwilligers van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 november 2017 om 20.00 uur 
in de kantine van RKDES. 
 

Peter Lentjes, secretaris RKDES 
 

HET BESTUUR 
Frans Kuipers    voorzitter 
Peter Lentjes   secretaris 
Jan van Leeuwen      penningmeester en technische zaken 
Gerard Zuidgeest                       voorzitter voetbaljeugd/meisjes/dames 
Debbie van Grieken                voorzitter handbal  
Nico Luijten                                2e penningmeester  
Gert Ubink                                vice-voorzitter/ voorzitter evenementen commissie  
Eppo Buskermolen                    voorz. loterijcommissie/algemene zaken/velden 
Jan Zethof    algemene zaken 
Silvia van den Aardweg  PR/Communicatie 
Andre van Hulsen                  sponsor commissie 
 (geen officieel bestuurslid maar wel altijd aanwezig) 
Nancy van Eck             zaalvoetbal (geen officieel bestuurslid) 
 

LEDENADMINISTRATIE 
De ledenadministratie was in de vertrouwde handen van Theo Raadschelders. 
Bij de Handbalafdeling deed Wendy Verzeilberg de ledenadministratie. 
 

DONATEURS 
Jasper Blom en Piet Piet hebben dit jaar samen de donateurs benaderd voor hun bijdragen. Dank aan Jasper en Piet 
voor dit werk, en dank aan alle trouwe donateurs. 
Wenst u ook donateur te worden, neem dan gerust contact op met Jasper Blom (tel. 0297-322684). 
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BESTUURSDIENSTEN  
Op zaterdag is Meintje Kok het vertrouwde gezicht in de bestuursdienstkamer. Zeer bedankt hiervoor. Het is soms een 
gekkenhuis maar ze houdt zich prima staande. 
Op de zondag worden de bestuursdiensten verzorgd door Fred Kramer die de helft van alle zondagen voor zijn 
rekening neemt. Grote klasse en zeer bedankt hiervoor. 
De andere zondagen worden ingevuld door Wim Teeuwen, Martin vd Klauw, Joke Ubink, leden van onze 
handbalafdeling en Thea Buskermolen. 
Deze mensen zorgen voor de kleedkamerindeling, de uitgifte van sleutels, de ontvangst van alle teams en de ontvangst 
van scheidsrechters. 
Ook verzorgen ze een kop koffie voor de leiders en limonade/thee voor de spelers in de rust. 
Ze houden uiteraard toezicht op het geheel en zijn aanspreekpunt voor een ieder die voor, tijdens en na de wedstrijden 
iets te doen heeft in het kleedkamercomplex. 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 

GASTVROUWEN  
Bij de wedstrijden van de voetbal heren 1 worden de scheidsrechter en onze gasten altijd ontvangen door de leden van 
het bestuur van RKDES. Deze worden bijgestaan door een gastvrouw. 
De betoonde gastvrijheid wordt altijd zeer gewaardeerd. 
Afgelopen seizoen waren Hyke van Leeuwen, José Lentjes, Thea Buskermolen en Ineke Kuipers onze gastvrouwen. 
Onze dank daarvoor. 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 

SENIORENPLOEG 
Onder leiding van Hans Brand wordt er wekelijks op maandagochtend (en vaak ook nog andere dagen) gewerkt om ons 
complex er weer top uit te laten zien. Dit wordt gedaan door de enthousiaste seniorenploeg.  
In verband met de aanleg van het tweede kunstgrasveld is de dijk tussen veld 1 en 2 één meter omgezet, richting veld 
1. Daarvoor moesten het hek en de reclameborden op de dijk verwijderd worden, en later weer teruggeplaatst worden.  
Na de storm dit vroege voorjaar is de hele reclameborden-rij op de dijk voor de tweede maal geplaatst en rechtgezet en 
zijn alle borden gewassen. 
De twee oude dug-outs van veld 1 zijn geplaatst op veld 5, en zijn betegeld.  
Het beachhandbalveld is onkruidvrij gemaakt en wordt (nu het doek verwijderd is) makkelijker schoongehouden. 
Het terras is opgeknapt en er is een hek geplaatst rond het terras (KNVB voorschrift). 
De banken langs het hoofdveld hebben een schilderbeurt gehad.  
Peter Zaal wordt bedankt voor het schilderwerk aan ons gebouw. 
Ook de dames-leden van de seniorenploeg hebben hard gewerkt. Zij hebben bijvoorbeeld de toiletgroepen, bar, 
keuken, ramen en deuren schoongemaakt.  
Kortom er is heel veel werk verricht door deze enthousiaste groep (11 mannen en 6 dames en de wekelijkse 
lijnentrekker Gerard Baars.) 
Zeer veel dank daarvoor. 
(Verslag opgesteld door Peter Lentjes en Hans Brand). 
 
AED 
RKDES heeft een AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze hangt in de Bestuursdienstkamer. De oude AED 
bevatte batterijen die niet meer vervangen konden worden. Daarom moest er een nieuwe AED worden aangeschaft. Op 
twee cursusavonden hebben 10 RKDES-vrijwilligers in een cursus geleerd hoe je moet reanimeren en hoe je de AED 
moet gebruiken. Alle tien (Natasja van Loon, Silvia van den Aardweg, Meintje Kok, Joke Ubink, Sandra Ubink, Simone 
Buskermolen, Wim van Loon, José Lentjes, Fred Kramer en Peter Lentjes) behaalden het certificaat Basic Life 
Support/AED Hulpverlener, van de Europese Reanimatieraad. 
Het AED-apparaat en de cursuskosten werden betaald uit een gift van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, waarvoor 
onze hartelijke dank. 
(Verslag opgesteld door Peter Lentjes) 
 

DE TREFFER  
Er zijn het afgelopen jaar (Jaargang 51) 37 Treffers uitgekomen. 
De 51

e
 jaargang is goed verlopen. 

De berichten Algemeen en de Voetbalverslagen werden verstuurd naar detreffer@rkdes.com . 
Het handbal-deel werd ook dit jaar verzorgd door Debbie van Grieken. 
Het zaalvoetbal-deel werd verzorgd door Nancy van Eck, ook zij doet dit al langere tijd. 
Het abonnement op de Treffer, thuisbezorgd door vrijwilligers, kostte € 32,50. Er werden ook nog Treffers per post 
verstuurd. 
Het afgelopen jaar is het meeste abonnementsgeld per machtiging automatisch geïnd. 
Het aantal abonnees is ook nu helaas weer terug gelopen.  
Ook jaargang 51 van De Treffer werd samengesteld en gedrukt door Anita Gravendeel, Jan Vrolijk sr. en Nico de Ron. 
De verzamelploeg bestond uit Nico de Ron en Jan Vrolijk sr. 
Op maandag avond werden de Treffers bij RKDES opgehaald door een groot aantal vrijwilligers en vervolgens bezorgd 
in de verschillende wijken. Dank jullie wel hiervoor. 
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Ook hebben wij een groot aantal leden bereid gevonden om de Treffer op maandagavond op te halen en in hun wijk te 
bezorgen.  
(Verslag opgesteld door Anita Gravendeel, Nico de Ron en Jan Vrolijk sr.). 
 

WEBSITE 
Het afgelopen jaar is een onderzoek gestart met diverse vertegenwoordigers vanuit RKDES om na te gaan of we op 
een efficiëntere wijze verschillende werkwijzen en systemen samen kunnen voegen tot een meer geïntegreerde 
oplossing. Ook het seizoen 2016/2017 bleek opnieuw dat een zo veel mogelijke consistente en juiste administratie voor 
zowel de (oud) leden, ouders, vrijwilligers als relaties ontbrak. Het gebruik van meerdere systemen zoals vanuit de 
voetbal en handbalbond (via Sportlink), onze Website (via VoetbalAssist) en de bardiensten via Bardiensten.nl, naast 
de vele eigen Excel lijsten, maakte integratie tot één systeem lastig. Met deze kanttekening in het achterhoofd verliep 
het seizoen toch redelijk voorspoedig en was de communicatie in het begin van het seizoen via de Website en 
Nieuwsbrieven naar aanleiding van de uitzending van Zembla (rubbergranulaat en volksgezondheid) een waardevol 
medium om onze leden te bereiken. Wel bleef het vinden van relevante informatie nog weleens een lastig punt in de 
veelheid van menustructuren. 
Naast de website waar vanuit de officiële reguliere informatie vanuit RKDES wordt gedeeld, wordt veel via Facebook 
gedeeld en gelezen. En inmiddels in hieraan Instagram aan toegevoegd. 
(Verslag opgesteld door webmaster Matthijs van de Wetering) 
 

SPONSORCOMMISSIE  
Een vereniging als RKDES kan niet zonder sponsors. Sponsors zijn, na de contributie en de kantine, de belangrijkste 
inkomstenbron om de vereniging draaiende te houden. De sponsorcommissie afdeling voetbal is dan ook erg verheugd 
met de vele sponsors die RKDES als club heeft. De reclameborden en de vlaggen rond het 1e veld zijn goed 
vertegenwoordigd. Ook tracht RKDES voor ieder team een shirtsponsor te vinden en met zoveel nieuwe teams bij de 
jeugd is dat af en toe lastig. Daarom heeft RKDES ook u nodig om sponsors te vinden. Door de aantrekkelijke lage prijs 
(het 1e jaar betaalt een sponsor slechts 350 euro, inclusief de bedrukking van de tenues; de jaren daarna 200 euro) lukt 
het de jeugdsponsorcommissie toch weer om vele sponsors voor de club te interesseren. Bent u nog geen sponsor van 
onze mooie club en wilt u dat wel worden, stuur dan een mail naar andrevanhulsen@caiway.nl of kijk op onze website 
voor de mogelijkheden. De sponsordag valt samen met de vrijwilligersavond, zodat er nog meer mensen kunnen 
genieten van deze avond. 
De sponsorcommissie bestond het seizoen 2016 - 2017 uit de volgende personen: Eppo Buskermolen, Piet du Pau jr., 
Robert van Loon, André van Hulsen, Henriëtte Onderwater. 
(Verslag opgesteld door André van Hulsen). 
 

TECHNISCHE COMMISSIE  
De Technische Commissie van RKDES is verantwoordelijk voor het aanstellen en het functioneren van de trainers, 
praktijkbegeleiders van onder andere trainers, en leiders bij RKDES en de verdere organisatie rondom alle geledingen 
van het voetbal, van mini’s tot junioren, van meisjes tot de dames, van de lagere senioren tot de selectie. 
Uiteraard is de Technische commissie zeer verheugd met de vele trainers en leiders die vaak belangeloos zich inzetten 
voor RKDES als vrijwilliger om het plezier van de spelers en speelsters voorop te stellen. Chapeau!! 
De technische commissie bestond het seizoen 2016 - 2017 uit: Jan van Leeuwen, Kees Nieuwendijk, Edwin Burgers, 
André van Hulsen, Kelly Stoffels en Marco Heere. Daarnaast krijgt de Technische Commissie ondersteuning van vele 
vrijwilligers die als coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën aanspreekpunt voor de TC zijn. 
(Verslag opgesteld door André van Hulsen). 
 

LOTERIJCOMMISSIE  
Afgelopen seizoen, op 30 april 2017, is er weer de jaarlijkse superloterij geweest met prachtige prijzen. 
Het Rad van Fortuin fleurde de bekendmaking van de uitreiking van de prijzen van de superloterij extra op. 
Onze dank gaat uit naar alle kopers van de loten waaronder weer zeer veel supersponsors maar ook naar alle leden die 
de loten hebben verkocht. 
De opbrengst komt zoals elk jaar voor een deel ten goede aan het vergroten van het spelplezier van onze spelers.  
Ook komend jaar zal er weer een superloterij zijn. 
De uitslag zal bekend gemaakt worden op zondag 22 april 2018 na de wedstrijd van het eerste elftal tegen FC 
Aalsmeer. 
De loterij commissie bestond uit Helga de Zanger, Paul van Leeuwen, Jan Bouwmeester en Eppo Buskermolen 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 

KANTINECOMMISSIE  
In het seizoen 2016-2017 bestond de Kantinecommissie uit de volgende personen: Leen Stieva (onderhoud en meer 
dan dat), Mariëlle Buskermolen (voorbereiding weekend, inkoop, JOGG gezonde kantine, aanspreekpunt en regelaar 
voor alle bardiensten, beantwoorden van de kantinedienstenmail en sinds kort ook taakbeheerder van de voetbal.nl 
kantinedienst app), Chrystèle Brassem (planning bardiensten), Wim van Loon (snoepautomaat, voorbereiding weekend 
en door-de-week kantinediensten), Erik van den Beitel (kassa/pin beheerder en de klaverjasavonden), Esmeralda Piké 
(JOGG gezonde kantine, EHBO in keuken en contactpersoon met de mini’s, deels ook beantwoorden van de mail en 
zoeken naar nieuwe vrijwilligers).  
 

De leden van de KC hebben dit seizoen hun uiterste best gedaan om alles weer te laten reilen en zeilen. Het altijd 
blijvende probleem is natuurlijk de invulling van de bardiensten en door vooral aan het einde van het seizoen op tijd 
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mensen te vragen en informeren over hun bardiensten is het aardig gelukt de boel draaiende te houden. Mariëlle heeft 
veel geappt, gemaild en gebeld om genoeg mensen te hebben voor de diensten.   
De kantine draait al jaren op vaste bargroepen met een barhoofd. Dit seizoen waren dat de volgende barhoofden: 
Monique Rekelhof (zij is nu gestopt maar haar barteam gaat gelukkig zonder haar verder!), Erik van den Beitel, Martine 
Strampel, Chrystèle Brassem, Olaf Schouwenburg, Walter Kammeraad (dit barteam is helaas helemaal gestopt) en 
Petra Loogman. We kregen er een vast team bij dit seizoen en Debby/ Daniëlla hebben al bewezen alles goed onder 
controle te hebben achter de bar en in de keuken. We zijn heel blij met deze nieuwe kanjers! Ook is Dames 1 een vaste 
groep geworden die we graag achter de bar zien staan op zondag. 
De kantine ging keurig open met extra wedstrijden door de week door Leen, Wim en Nel. Vergaderingen en opleidingen 
werden zelf geregeld door desbetreffende personen die daarover de leiding namen. De donderdagavond ging door, 
zoals alle jaren met vaste koppels en uit het 3

e
 elftal van RKDES.  

Bij de evenementen zoals Oktoberfest, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond enz. werd de bardienst gedraaid door de 
spelers van de voetbal A-selectie.  
De klaverjasavonden voor leden, ouders en begeleiders van RKDES werden keurig overgenomen door Bert van der 
Jagt en Ben Blom, geassisteerd door Jan Ramp en Erik van den Beitel. De bar werd dan gerund door barteam Bianca 
van den Bergen en tijdens haar herstel van een operatie door verschillende mensen. 
De weekcoördinatoren waren dit seizoen Natascha, Erik, Wim, Chrystèle, Esmeralda, Mariëlle, Hans, Jeroen, Monique, 
Walter, Martine, Olaf, Debby en Daniëlla, Joyce, Han en Kees tijdens thuiswedstrijden Dames 1. Voor deze functie (het 
openen en sluiten van de kantine op zaterdag en zondag) hebben we ook kennis gemaakt met 4 nieuwe mensen dit 
seizoen: Kim, Heddie, Lex en Bob. Zij hebben dit seizoen voor het eerst een aantal keren de zondag gedaan als koppel, 
de één opent en de ander sluit af. Grote dank aan deze vrijwilligers die of heel vroeg uit bed moeten of later aan tafel 
kunnen voor de zondag maaltijd! 
Het schoonmaken van de kantine was weer in vertrouwde handen van de seniorenploeg die op maandag- en 
vrijdagochtend zorgt dat alles er weer blinkend uitziet. Barmedewerkers ontvangen dan ook nog steeds regelmatig 
complimenten van onze bezoekers.  
Dit seizoen gingen we door met het verplicht draaien van 2 bardiensten van 2,5 uur voor elke ouder/lid vanaf 18 jaar en 
met 2 of meer kinderen 3 keer. Voor de winterstop ging het prima en was de opkomst zeer goed te noemen. Iedereen 
had de gelegenheid gehad om ook vanaf januari zijn/haar voorkeur in te vullen maar toch ging het daar wederom mis. 
De opkomst was niet al te best want de leden die niet op kwamen dagen moesten of zelf spelen of hadden voor zichzelf 
een andere smoes bedacht. Er was nogal wat op te lossen maar dat heeft Mariëlle gedaan! Vooraf aan het weekend 
werden degene die ingedeeld waren via mail, app, sms of door te bellen gecheckt of zij er voor de bardiensten zouden 
zijn. Blijft een hele klus maar het was de moeite waard want maar zelden was er nu een dienst niet!  
Dit seizoen zijn we met volle moed overgestapt op de voetbal.nl app waarbij iedereen via zijn telefoon de bardiensten 
kan volgen en zichzelf kan indelen. Natuurlijk zullen ook hier weer de nodige problemen opduiken maar het is wel 
overzichtelijk en dus duidelijk genoeg om te doen. Sommige mensen zullen het moeten leren en anderen zullen hun 
uiterste best blijven doen om de bardienst te omzeilen. We hebben de diensten opgeschroefd naar allemaal 3 
bardiensten draaien en hopen zo de gaten goed te vullen. 
Tot slot hebben we aan het einde van het seizoen geprobeerd zoveel mogelijk coördinatoren en leiders van de 
barploegen bij elkaar te krijgen voor een evaluatie van het seizoen. Er kwamen leuke dingen ter sprake zoals de 
gezonde kantine en de minder leuke zoals te weinig barbezetting met mensen die niet zo handig achter de bar waren. 
Dit gebeurt nog steeds maar we gaan door en bedanken iedereen voor hun inzet. 
(Verslag opgesteld door Mariëlle Buskermolen, aanspreekpunt KC). 
 

EVENEMENTEN COMMISSIE 
Jaarlijks wordt het evenementenseizoen van RKDES geopend met het Oktoberfest. De RKDES kantine werd 
omgetoverd tot een Duitse biertent. Onder het genot van grote pullen bier en wijn kon er worden gedanst op Duitse 
schlagers. Er waren op deze zaterdagavond veel positieve reacties van de aanwezigen.  
Het spectaculaire midgetsjoeltoernooi stond op het programma. Hiervoor leverde Marco Ubink 20 speciale sjoelbakken 
aan de Wim Kan Dreef. De leden van RKDES waren deze avond niet door eendracht sterk, maar streden tegen elkaar 
voor de fel begeerde beker. Het winnende koppel verdiende mooie prijzen en uiteraard, eeuwige roem. 
Om het begin van het nieuwe jaar feestelijk in te luiden was er een puzzelrit georganiseerd. De organisatie van de 
puzzelrit had ook dit jaar hard gewerkt om een mooie route uit te zetten. Mensen met beelden, schilderijen of jaartallen 
op of rondom hun huis konden rekenen op glurende RKDES leden. Na de puzzelrit werd er in de kantine geproost op 
het nieuwe jaar.  
RKDES kan niet bestaan zonder de inzet van al haar vrijwilligers en daarom wordt er jaarlijks een vrijwilligersavond 
georganiseerd. De kantine was aangekleed in Engelse stijl. Ook met het eten dat was bereid door Ruud en Walter was 
rekening gehouden met het Engelse thema. Het bestuur van RKDES had Sjaak Kok succesvol voorgedragen voor een 
lintje. Nadat Sjaak zijn Koninklijke onderscheiding in ontvangst had genomen, zorgde DJ Wilbert dat de avond een groot 
feest werd.  
De voetbalquiz werd dit jaar in elkaar gezet door de evenementencommissie zelf. Er was weer een groot aantal koppels 
op het evenement afgekomen. De presentatie werd gedaan door Tom van Hulsen. Volgens velen was de quiz moeilijker 
dan de afgelopen jaren, maar dit mocht de pret niet drukken.  
Jaarlijks verkopen de leden van RKDES loten voor de Bazar/loterij. De uitreiking van de prijzen vond in april plaats. Ook 
dit jaar werd dit evenement goed bezocht.  
In 2016 was er door gebrek aan animo geen stratentoernooi. Dit jaar heeft de evenementencommissie er alles aan 
gedaan om te zorgen dat dit evenement niet verloren gaat. Er waren 13 teams die op zaterdagmiddag 20 mei met 
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elkaar de strijd aangingen. Na het toernooi was er een gezellige feestavond. De organisatie hoopt dat er volgend jaar 
nog meer teams mee willen doen en het toernooi de aankomende jaren weer zal groeien.  
Het seizoen werd traditiegetrouw afgesloten met de prutrace. Nadat de vergunningen binnen waren kon het parcours 
worden uitgezet. Er werden weer een aantal modderbakken gemaakt om het de deelnemers zo lastig mogelijk te 
maken. Dit jaar waren vooral de jongere deelnemers in groten getale komen opdagen. Het mooie weer zorgde ervoor 
dat er veel publiek langs het parcours stond om de dappere deelnemers aan te moedigen.  
De evenementcommissie bestond in 2016/2017 uit: Gert Ubink, Ton Grimbergen, Martin Zwart, Wilbert Klijmij, Dennis 
de Jong, Raoul van Tol, Danny Bon, Bas Ubink en Bas Baars. 
(Verslag opgesteld door Bas Baars). 
 

SENIOREN VOETBAL 
De senioren van RKDES begonnen het seizoen 2016-2017 met vijf elftallen aan de competitie. 
  

RKDES 1 
Jesse Donker was net als vorig seizoen de trainer. Het elftal bestond vooral uit spelers die in de jeugd van RKDES zijn 
opgeleid. RKDES speelde in de 4

e
 klasse. De jonge ploeg heeft een seizoen gedraaid met wisselende resultaten. Heel 

goede wedstrijden werden afgewisseld met mindere wedstrijden. Dit seizoen was het streven om te promoveren. De 
ploeg eindigde in de competitie op een plaats die geen recht op promotie gaf. De KNVB West 2 gaf RKDES toch nog 
een kans op promotie doordat er in de 3

e
 klasse nog enkele plaatsen vrij kwamen. Na 2 wedstrijden was alsnog de 

promotie een feit. 
Sponsors: AFAS ERP Software en Renault Nieuwendijk. 
Trainer: Jesse Donker, leiders: Jasper Burgers en Jan van der Maarl, assistent scheidsrechter: Sjaak Kok, verzorger: 
Erwin Hogervorst. 
  

RKDES 2 
Het tweede elftal speelde dit seizoen in de reserve 2

e
 klasse. Er werden wisselende resultaten behaald. Het team 

speelde ook in de nacompetitie. 
Sponsor: Maas Autogroep uit Nieuwkoop. 
Trainer: Eric Zethof, verzorgster: Natasja van Loon. 
  

RKDES 3 
Het derde team speelde in de reserve 4

e
 klasse. De resultaten waren wisselend dit seizoen. Het team eindigde in de 

middenmoot.  
Sponsor: Vireo Potplanten. 
Leiders: Mathijs de Bruin 
 

RKDES 4 
RKDES 4 speelde in de reserve 4

e
 klasse. Ze hadden dit seizoen weinig succes en werden laatste in de competitie. 

Sponsor: helaas (nog) niet. 
Leiders: Peter van den Bergen en Ron Hogenboom. 
 

RKDES 5 
RKDES 5 speelde in de reserve 5

e
 klasse. Dit vriendenelftal eindigde op de 1

e
 plaats. Ze zijn nu 3 jaar op rij kampioen 

geworden. 
Sponsor: helaas (nog) niet. 
Leiders: enkele ouders. 
Contactpersoon: Wim Teeuwen. 
 

N.B. De trainers van RKDES 3 t/m 5 waren Erik Mulder en Gerrit Ter Reehorst. 
  

(Verslag Seniorenvoetbal opgesteld door Joke Ubink, wedstrijdsecretaris senioren). 
 

JEUGD EN DAMES VOETBAL  
Ook in het seizoen 2016-2017 is het goed gegaan met de jeugd bij RKDES. Het ledenbestand is stabiel gebleven ten 
opzichte van het voorgaande seizoen.  
 

Afgelopen seizoen is er bij de trainingen van de jeugd voortgegaan op de ingeslagen weg waarbij in fases wordt 
getraind en waarbij in alle trainingen het ‘leren voetballen door te voetballen’ centraal staat. Eenmaal per week wordt 
een wedstrijdtraining gegeven; de andere training is meer gericht op verder verbeteren van de technische vaardigheden 
en de conditie, maar ook dat gebeurt zoveel mogelijk in voetbalvormen. Aan de opzet van de trainingen en 
trainingswijze is vooral door de Technische Jeugdcommissie zeer veel aandacht geschonken. In het seizoen 2016-2017 
is een interne TCJ-3 trainersopleiding bij RKDES opgestart. Hierbij waren wij, samen met S.V. Ouderkerk, de eerste 
clubs in Nederland die dit traject intern op heeft gezet. 
  

De meidenafdeling heeft het afgelopen seizoen met strubbelingen op trainersgebied te maken gehad wat heeft geleid 
tot een relatief groot verloop bij de (vooral oudere) meidenjeugd. Voor het komende seizoen zal deze afdeling extra 
aandacht krijgen ondermeer door het aanstellen van een meidenvoorzitter. 
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Er zijn ook dit seizoen veel vrijwilligers aan de slag geweest om wekelijks de jeugdafdeling te laten voetballen en 
ontwikkelen. We zijn trots op de brede vrijwilligersbasis die de vereniging heeft met vele betrokken ouders en leden die 
hier hun steentje aan bijdragen.  
 

Pupillen 
Onderstaand zijn de standen van de pupillenteams te vinden.  
Gelukkig waren er ook dit seizoen weer kampioensfeesten: In het najaar en het voorjaar werd de JO9-1 kampioen. 
JO12-2, JO11-3 en JO10-2 werden in het voorjaar kampioen. 
 

Najaar 2016 

      

 

Team G  

 

W GL V P DPV DPT 

 

klasse 

 
7
 e
 van de 11 RKDES 

JO13-1 

10 5 0 5 15 30 31 2e 

8
e
 van de 11 RKDES 

JO13-2 

10 4 0 6 12 22 27 4e 

6
e
 van de 12 RKDES 

JO13-3 

11 6 0 5 18 48 23 5e 

2
e
 van de 14 RKDES 

JO12-1 

8 6 1 1 19 20 11 1e 

3
e
 van de 11 RKDES 

JO12-2 

9 5 1 3 16 35 32 2e 

4
e
 van de 11 RKDES 

JO11-1 

10 6 1 3 19 45 18 1e 

2
e
 van de 10 RKDES 

JO11-2 

9 8 0 1 24 58 20 3e 

3
e
 van de 10 RKDES 

JO11-3 

7 5 0 2 15 43 19 5e 

4
e
 van de 11 RKDES 

JO11-4 

10 6 0 4 18 48 39 6e 

  
Voorjaar 2017 

      

 

Team G  

 

W GL V P DPV DPT 

 

klasse 

 
5
e
 van de 6 RKDES 

JO13-1 

10 3 0 7 9 28 44 2e 

5e van de 6 RKDES 

JO13-2 

10 3 1 6 10 19 25 4e 

6
e
 van de 6 RKDES 

JO13-3 

10 1 1 8 4 14 73 5e 

3
e
 van de 6 RKDES 

JO12-1 

9 2 5 2 11 9 18 hoofd 

1
e
 van de 6 

Kampioen! 

RKDES 

JO12-2 

9 9 0 0 27 73 5 2e 

4
e
 van de 6 RKDES 

JO11-2 

10 4 1 5 13 45 42 2e 
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1
e
 van de 8 

Kampioen! 

RKDES 

JO11-3 

14 12 1 1 37 77 28 5e 

5
e
 van de 6 RKDES 

JO11-4 

10 1 1 8 4 24 75 0 

 
1
e
 fase 2016 

  Team G  

 

W GL V P DPV DPT 

 

klass

e 

 
7
e
 van de 8 RKDES 

JO10-1 

6 1 0 5 3 15 39 hoofd 

10
e
 van de 10 RKDES 

JO10-2 

5 0 0 5 0 1 51 1e 

6
e
 van de 8 RKDES 

JO10-3 

6 2 0 4 6 17 31 2e 

3
e
 van de 8 RKDES 

JO10-4 

6 3 2 1 11 25 14 2e 

  
2
e
 fase 2016/2017 

  Team G  

 

W GL V P DPV DPT 

 

klasse 

 
2
e
 van de 7 RKDES 

JO10-1 

6 4 1 1 13 30 17 1e 

1
e
 van de 8 

Kampioen! 

RKDES 

JO10-2 

7 6 0 1 18 46 18 2e 

4
e
 van de 8 RKDES 

JO10-3 

6 4 0 2 12 18 15 2e 

8
e
 van de 8 RKDES 

JO10-4 

7 0 0 7 0 12 72 2e 

  
3
e
 fase 2017 

  Team G  

 

W GL V P DPV DPT 

 

klasse 

 
6
e
 van de 8 RKDES 

JO10-1 

7 1 1 5 4 8 31 hoofd 

3
e
 van de 8 RKDES 

JO10-2 

7 5 0 2 15 40 17 2e 

4
e
 van de 8 RKDES 

JO10-3 

7 2 2 3 8 27 23 2e 

8
e
 van de 8 RKDES 

JO10-4 

7 0 0 7 0 12 53 2e 

 

   Najaarscompetitie 

2016/2017      Team 

         



 32 

   Najaarscompetitie 

2016/2017      Team 

         

1e
  RKDES JO 9-1          

6e
  RKDES JO 9-2          

8e
  RKDES JO 9-3          

3e
  RKDES JO 9-4          

7e
  RKDES JO 8-1          

7e
  RKDES JO 8-2          

6e
  RKDES JO 8-3          

11e
  RKDES JO 8-4          

 

   Voorjaarscompetitie 

2016/2017      Team 

         

1e
  RKDES JO 9-1          

7e
  RKDES JO 9-2          

5e
  RKDES JO 9-3          

5e
  RKDES JO 9-4          

5e
  RKDES JO 8-1          

3e
  RKDES JO 8-2          

6e
  RKDES JO 8-3          
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   Voorjaarscompetitie 

2016/2017      Team 

         

5e
  RKDES JO 8-4          

 

De mini’s, JO8 en JO9 mochten afgelopen seizoen bij de thuiswedstrijden een ‘pupil van de week’ selecteren. Een 
geweldige beleving voor onze jongste pupillen. Helaas zijn we gestopt met de voorwedstrijden voor aanvang van de 
wedstrijden in verband met de moeite die het kost om thuis- en uitteam aanwezig te laten zijn.  
 

De mini's spelen hun onderlinge Champions Cup wat weer veel voetbalplezier geeft.  
Halverwege het seizoen zijn er jongens vanuit de mini’s overgegaan naar de F9 waar ze in de competitie zijn gaan 
spelen. In totaal speelden er meer dan 30 jongens en meisjes in de mini’s. 
 

Junioren 
De uitrol van de nieuwe jeugdopleiding krijgt ook bij de junioren zijn vorm.  Het aantal beschikbare spelers en daarmee 
het aantal teams per klasse zorgt echter wel voor extra uitdagingen om invulling te geven aan de visie op voetbal. 
Het vinden van voldoende scheidsrechters voor vooral de oudere junioren(JO17/JO19) blijft moeizaam.   
We konden dit seizoen één kampioen huldigen, de JO15-4 sloot een goed seizoen af met een verdiende eerste plaats. 
 

Meisjes  
Het meidenvoetbal bij RKDES zit nog steeds in de lift. Dit seizoen waren er zelfs 7 meiden teams actief binnen RKDES, 
verdeeld over diverse leeftijdscategorieën.  
 

Ook dit jaar waren er voldoende speelsters in elk team, Vooral de MO9 was goed vertegenwoordigd, wat een goede basis 
legt voor de komende jaren. Bij de MO9 en MO11 zijn wij uitgekomen met 7-tallen. Vanaf de leeftijdsklassen MO13 en 
hoger zijn wij uitgekomen met zowel een 7-tal als 11-tallen. De oudste meiden zijn uitgekomen in de MO19.  
 

Dit is wederom een succesvol jaar geweest voor ons meidenvoetbal met in het algemeen goede resultaten. Het aantal 
meiden is dit seizoen toegenomen mede dankzij een succesvolle vriendinnendag en het schoolvoetbaltoernooi. Er zijn 
echter ook relatief veel afmeldingen geweest aan het eind van het seizoen in verband met onder andere beperkte 
begeleiding in training. Om het meidenvoetbal verder te stimuleren zal de begeleiding voor trainers en leiders het komende 
seizoen aandacht moeten krijgen.  
 

Dames 
De dames speelde dit seizoen met veel nieuwe speelsters. Om het team compleet te krijgen kwamen enkele 
jeugdspeelsters vervroegd naar de senioren. Het spel was helaas niet goed en er werd geen wedstrijd gewonnen. De 
dames eindigde dit teleurstellende seizoen als laatste. De sfeer bleef ondanks de mindere resultaten goed. 
 
Toernooien  
Zaterdag 15 april was het toernooi voor de  JO11,JO10,JO9,JO8 en de mini’s. Er deden dit jaar 53 ploegen mee. De 
talenten van de toekomst hebben heerlijk kunnen spelen en hebben er een gezellige en sportieve dag van gemaakt. 
 
Op zondag 23 april was het JO13 toernooi. Aan dit toernooi doen clubs mee van verschillend niveau. Ook enkele 
elftallen met een geselecteerde groep, die geen competitie spelen. Na vele mooie wedstrijden werden de All Stars de 
winnaars. 
 
We kunnen dit seizoen terug kijken op een zeer sportief en geslaagd toernooiprogramma. 
Activiteiten: 
De activiteiten die het afgelopen jaar werden georganiseerd t.b.v. de jeugd waren opnieuw succesvol, mede dankzij het 
feit dat er telkens weer veel mensen bereid waren ons daarbij behulpzaam te zijn. Onze dank gaat dan ook uit naar 
iedereen die ons geholpen heeft. Speciaal de Supportersvereniging Kudelstaart en de diverse sponsors. De activiteiten 
die het afgelopen jaar zoal door de jeugdcommissie werden georganiseerd, zijn: 

• Seizoenstart voor de mini’s t/m JO13 met een nieuwe traditie: ‘Het beste schot van RKDES’. 

• De grote clubactie was een groot succes, met dank aan alle jeugdige verkopers bracht deze actie EUR 5.404 op 
voor onze club! 

• Voor de mini’s, JO8 en JO9 kwamen de Sint en Piet op het trainingsveld een bezoek brengen. Daarna vervolgde 
Sinterklaas en zijn gemaal hun tocht naar de Proosdijhal om ook de handbal met een bezoekje te verblijden 

• Het traditionele Kerst-zaalvoetbaltoernooi voor de gehele RKDES jeugd is weer succesvol geweest; op sommige 
tijdstippen kwamen er zoveel kids dat het wat schipperen met de ruimte was! 

• In het voorjaar is een mini-dag georganiseerd met een speciale clinic verzorgd door Michael Buskermolen. Deze 
geslaagde dag met 65 deelnemende jongens en meisjes heeft geleid tot een extra impuls bij de instroom 
van nieuwe pupillen. 
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• Door de samenwerking met AZ konden leden van RKDES gebruik maken van een kortingsactie voor de wedstrijd 
AZ-NAC. Met 160 RKDES-ers werd genoten van een mooie overwinning van AZ. 

• Ook dit jaar hebben meer dan 300 kinderen van 6 tot 16 jaar aan het Voetbalkamp meegedaan.  
Mede dankzij goed weer en de hulp van vele leiders was het Voetbalkamp ook dit jaar weer een groots 
festijn.  

• Voor de JO10 t/m JO13 werd een trainingskamp georganiseerd. Hard trainen werd afgewisseld met leuke spellen 
(en natuurlijk keten in de nacht). Dit leuke weekend was zeker voor herhaling vatbaar. 

• De zondagjeugd (JO15 t/m JO19) sloten het seizoen af met een gezellig onderling beachvolleybaltoernooi in The 
Beach. 

• Van de seizoensafsluiting voor de mini’s t/m JO13 is een extra groot feest gemaakt door het 1
e
 veld om te bouwen 

tot een voetbalstad. Deze voetbalspellen waren een groot succes en een mooie afsluiting van een 
succesvol seizoen. 

(Verslag opgesteld door leden van de Jeugdcommissie). 
 
ZAALVOETBAL  
In het seizoen 2016/2017 hadden we vijf heren teams en 3 dames teams.  
Heren 1 had een moeilijk seizoen in de 1

e
 klasse. Even was er vrees voor een nacompetitie, maar uiteindelijk hebben 

de heren zich zonder extra inspanningen gehandhaafd. 
Alle overige herenteams hebben lekker meegedraaid in hun competitie, sommige met wat meer moeite dan anderen, 
maar alle herenteams kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. 
Dit seizoen waren er drie dames teams. Het ‘oude’ 3

de
 nu dus 2

e
 was een klasse hoger ingedeeld op eigen verzoek. In 

het begin viel dat zwaar, maar de tweede helft van de competitie hebben ze zich goed hersteld en lekker meegedraaid. 
De overige damesteams hebben een lekkere competitie gedraaid en zijn uiteindelijk in de middenmoot geëindigd. 
Dit seizoen is in de zaal het digitale wedstrijdformulier geïntroduceerd. Mede dankzij de inzet van Theo 
(ledenadministratie) waren we goed voorbereid bij de start van het seizoen.  
De introductie en het gebruik van het wedstrijdformulier is zonder problemen verlopen. 
Bijkomend voordeel van deze digitalisering bij de KNVB (en de nieuwe app) is dat het wedstrijdschema al ver van te 
voren bekend is voor de teams. Hierdoor zijn de teams beter voorbereid op wanneer zij moeten voetballen en komt het 
bijna niet meer voor dat een wedstrijd verplaatst moet worden. 
Wederom is er goede afstemming met de KNVB geweest en hebben de teams de verantwoordelijkheid voor de 
zaaldiensten goed opgepakt. 
Natuurlijk ook weer dank aan de scheidsrechters die de nodige wedstrijden gefloten hebben.  
(Verslag opgesteld door Nancy van Eck). 
 
HANDBAL  
Het bestuur van de handbalafdeling bestond uit: 
Debbie van Grieken: voorzitter / secretaris/ website / afgevaardigde hoofdbestuur  
Laurens van Kessel: seniorenzaken / sponsoring 
Kitty van Berkel: jeugdzaken 
Britt Versteeg:  scheidsrechter contact persoon  
Wendy Verzeilberg: wedstrijdsecretaris / ledenadministratie 
Annelies van Berkel: penningmeester / sponsoring 
  
Handbaljeugd 
B1: De B1 heeft 8 speelsters dit seizoen, 6 jongere B speelsters, 1 oudere en 1 A speelster. Het is een opbouwend jaar 
geweest, de eerste wedstrijden was het nog erg zoeken naar elkaar en op elkaar ingespeeld raken, maar in de 2

de
 helft 

van het binnen seizoen vonden ze elkaar steeds meer en meer. Ze hebben uiteindelijk een echt team neergezet, 
jammer dat aan het einde van het seizoen de 2 oudste speelsters besloten om bij de senioren te gaan spelen, maar wel 
begrijpelijk. 
Trainster: Kitty van Berkel 
Coaches: Debbie van Grieken en Kitty van Berkel, de communicatie wordt gedaan door Marieta Herben. 
Sponsor: SYBeautyworld. 
C1: De C1 is het jaar begonnen met hetzelfde team zoals het seizoen ervoor geëindigd. Een team wat goed op elkaar 
is ingespeeld, onderling kunnen de meisjes het goed vinden en dat zie je ook in het samenspel terugkomen. Dit is een 
groeiend team, met potentie. Er waren enkele blessures, maar in de loop van het jaar ging dat ook weer de goede kant 
op. Aan het einde van het zaalseizoen is de trainer er tussentijds mee opgehouden, dit zorgde wel voor enige 
onzekerheid bij de C1, maar uiteindelijk hebben ze dit goed opgepakt. 
Trainer Wim Snijders, Coach Mick van Miltenburg 
Sponsor: Hoekwater B.V. 
E1:  
Een meidenteam wat (helaas) vrij hoog ingedeeld was waardoor er zeker in het begin veel wedstrijden werden verloren. 
Halverwege het seizoen is hier door het NHV een aanpassing in gedaan en zijn ze wat meer op hun eigen niveau gaan 
spelen. Leuk team met zeker goede kwaliteiten bij een aantal meiden. 
Trainers E1: Arjo Versteeg/ Aart Kolle 
Coaches: Cindy Langelaan en Claudia van Eijk   



 35 

Sponsor: Van der Knaap - Braam 
E2:  
Voor het eerst in de geschiedenis van RKDES handbal hebben we een jongensteam op de been gekregen. Het is een 
team met aardig wat verschil in leeftijd en niveau, maar ze hebben het heel goed gedaan. Aanvankelijk wat te laag 
ingedeeld waardoor ze alle wedstrijden wonnen. Halverwege het seizoen naar een hogere klasse gegaan en ook daar 
mooie resultaten behaald. Volgend seizoen zullen we vanwege de leeftijdsverschillen de jongens weer met de meiden 
moeten gaan mengen, maar we hopen in een volgend seizoen weer verder te kunnen gaan met een jongensteam. 
Trainers: Arjo Versteeg/ Aart Kolle 
Coaches: Annelies Dick en Brigita Fridsma 
Sponsor: Syquens 
F1: Dit team speelt competitie op een mini veld. In de loop van het jaar verbeterde het spel van dit team, het team 
groeide naar elkaar toe en de aandacht tijdens de training wierp zijn vruchten af, er zit meer in dit team. Volgend jaar 
gaat dit team in de E spelen en dan op een groot veld, dat zal wennen worden. 
Trainers: Cindy Langelaan en Claudia van Eijk 
Coaches: Annelien ten Broek en Michel Nap 
Sponsor: LJ de Vries 
F2/kabouters: Dit zijn de jongste spelers van RKDES. zij spelen nog geen competitie maar doen gemiddeld 1x per 
maand mee aan een toernooi. Het is een groep die gedurende het seizoen groeit. In de 2e helft van het seizoen was 
het aantal dusdanig dat we 2 teams konden vormen. 
Trainers: Cindy Langelaan en Claudia van Eijk 
Coaches: Sandrine Bunnik 
Sponsor: Lampenweb 
 
Handbalsenioren 
Er waren in het seizoen 16/17 vier seniorenteams in de zaal actief: één herenteam en drie damesteams.   
Het enig overgebleven herenteam bestond uit een spelersmix van de beide teams die het seizoen ervoor nog actief 
waren. De resultaten waren wisselvallig te noemen. Het team moest nog duidelijk aan elkaar wennen en doordat het 
zelden compleet was, kwamen vaste spelpatronen niet of nauwelijks van de grond. Het team werd uiteindelijk vierde in 
de 2

e
 klasse afdeling. Coaching Linda Bouwman en Piet Joore. Sponsor was IFAA Accountants & Belastingadviseurs. 

Aan het einde van het seizoen is er opnieuw afscheid genomen van een aantal spelers waardoor er met pijn en moeite 
voor het seizoen 17/18 toch nog een team geformeerd kan worden.   
Bij dames 1 waren de ambities niet al te hoog en misschien juist daarom liep het in de eerste seizoenshelft prima. De 
koppositie in de tweede klasse lag lange tijd voor het grijpen, maar na de kerst zakte de ploeg terug in de brede 
middenmoot. Aan het einde van het seizoen werd afscheid genomen van Jolanda Verwoert-Hoogervorst. De rechter-
opbouwster speelde meer dan 20 jaar in dames-1, was veelal aanjager van de ploeg en zal ongetwijfeld gemist gaan 
worden.     
Martijn Jasper was trainer en coachte samen met Nedzo Sarenac de dames. Sponsor van dit team was en is 
Aannemersbedrijf Van Berkel. 
Dames 2 speelde wederom een verdienstelijk seizoen en eindigde in de middenmoot. Coaching was gedurende het 
seizoen in handen van Jan van der Schouw, trainer was Martijn Jasper. Sponsor was en is The Phone House 
Aalsmeer.   
 
De dames recreanten speelden doordeweeks hun wedstrijden. Vanwege gebrek aan zaalruimte speelde dit team haar 
thuiswedstrijden op donderdagavond in Het Spant te Leimuiden. Het team zat in een zware poule en won dan ook 
weinig wedstrijden, de sfeer was echter prima. Positief was verder ook dat er wederom nieuwe dames bijkwamen, 
waardoor het team qua aantal speelsters toch op peil bleef. Sponsor is Multi Supplies. 
 
Handbal financiën 
Het seizoen 2016-2017 hebben we gelukkig positief af kunnen sluiten. Het bestuur heeft zich hier zeer goed voor 
ingezet. We hebben een jubileum gevierd en daar hebben we o.a. door sponsoring extra inkomsten uit kunnen 
genereren. Door de kosten te beperken heeft dit een positief effect gehad op het resultaat. Daarnaast hebben we 
kunnen bezuinigen op de trainersvergoedingen. We hebben een aantal (oud)-spelers en trainers bereid gevonden 
diverse trainingen te verzorgen waardoor we geen externe trainers meer aan hoeven trekken. We verwachten voor 
komend seizoen een neutraal resultaat. We hopen echter door het werven van nieuwe leden en het behoud van de 
huidige leden nog wat positiever uit te kunnen komen. Helaas hebben we nog steeds geen sponsorcommissie waardoor 
hier nog geen volledige aandacht naar uit kan gaan. 
   
Scheidsrechters 
We hadden de volgende scheidsrechters tot onze beschikking in het seizoen 2016-2017: 
NHV-scheidsrechters: Paul Maarsen (regio), Harrie Arts (regio) en Laurens van Kessel (landelijk). 
Verenigingsscheidsrechters: Frans Sparnaaij, Aart Kolle, Martijn Jasper, Bianca Hollander, Romano Murtas, Anouk van 
Egmond, Isa Verzeilberg (jeugd), Esmee Lek (jeugd), Romy van Miltenburg (jeugd) en Lisa Gaastra (jeugd). 
(Verslag opgesteld door Debbie van Grieken). 
 
 


