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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:   Vz. Handbal : 
Jan van Leeuwen   Mariëlle Buskermolen  Belinda Buskermolen   René van Bers  
Bilderdam 1    Kantine@rkdes.nl   Linksbuitenstraat 25   06-34003503 
2451 CV Leimuiden       1433 DR Kudelstaart.   RKDES@vanbers.net    
jan@kwekerijvanleeuwen.nl      belindabuskermolen@gmail.com      
       
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           
                
Vrouwen en    Meisjes. voetbal    Zaalvoetbal     Handbal 
toernooien RKDES jeugd: Petra Verheijen    Nancy van Eck    Wedstrijdsecr./ Ledenadm  

Joke Ubink    Petra.verheijen1967@gmail.com  Tel. 06-21841884    Wendy Verzeilberg    

Cactuslaan 25 1433 GZ  Tel.: 06-51101565     nvaneck@gmail.com   Tel. 06 55886120   
0297-324258 / 384902   &    Natasja v. Loon    wendeyverzeilberg@gmail.com  
joke@ubink.nl   Nicolette Maarsse   Tel.06 53526204     
     n.maarsse@gmail.com         
      
Handbal Jeugd   Handbal Senioren   Onderhoud: gebouwen   Donateurs 
Kitty van Berkel    Monique Dol    Hans Brand     Jasper Blom   
06 16448440   06-28035902    Bilderdam 20    Copernicusstraat 4   
diti18ek@kpnmail.nl:   dol.monique@gmail.com  2451 CW Tel.0172- 509290  1433 MC Kudelstaart  
          Of: 06-10118231    Tel.322684   
 

Bestuursdienst:  
Gastvrouw :  
Kantine schoonmaakdienst: Senioren 
Bardienst :Week 22   
Donderdag 31 mei 2018 Leen S/Peter v/d B 
Zaterdag  02 juni 2018 Handbal 38  
Zondag  03 juni 2018 Handbal   
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen 
bij Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten: 
01 juni 2018   sportdag Antoniusschool  
04 juni 2018  Geen Treffer 
11 juni 2018  Laatste Treffer van dit Seizien 
04 t/m 8 juni 2018  schoolvoetbaltoernooi bij RKDES  
17 juni 2018  Prutrace 
30 juni 2018  Stratentoernooi met afsluiting Jeugd 
27 aug.2018  Eerste treffer van het nieuwe seizoen 
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RKDES 1e Gouden Sportkantine van Aalsmeer e.o. 
 

Op zaterdag 19 mei 2018 mocht Mariëlle Buskermolen uit handen van wethouder Gert-Jan 
Verhoeven het certificaat ‘ Gouden sportkantine’ ontvangen. Dit certificaat van Team Fit is een 
mooie beloning voor de inspanning die de afgelopen jaren is gedaan om de kantine van 
RKDES gezonder te maken. RKDES is hiermee de 2e voetbalkantine in heel Nederland die het 
predicaat ‘Gouden sportkantine’ heeft ontvangen! 
Gert-Jan Verhoeven haalde in zijn speech het belang van gezond eten voor de jeugd aan. Ook 
in onze gemeente kampen steeds meer kinderen met overgewicht en dat is een zorgwekkende 
ontwikkeling. Door initiatieven zoals bij RKDES wordt gezond eten en bewegen gestimuleerd 
en wordt een bijdrage geleverd aan de vitaliteit van onze gemeente.  
Een groot team van vrijwilligers heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat er ieder 
weekend gezonde broodjes, muffins, wraps etc te verkrijgen zijn. Drijvende kracht achter de 
gezonde kantine is Mariëlle Buskermolen met veel hulp van haar rechterhand Esmeralda Piké. 
Op vrijdag is er een heuse bakploeg aan het werk en worden door het team Marielle en Ricky 
Buskermolen heel veel gezonde broodjes gesmeerd.  
RKDES heeft bij het opzetten van de gezonde kantine hulp gekregen van Nikki Ramsteijn en 
van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd 
door de sponsoring van een koelvitrine voor alle gezonde snacks.  
RKDES is trots op het resultaat dat is bereikt en enorm trots op de vrijwilligers die hier allemaal 
een bijdrage aan geleverd hebben. RKDES bedankt iedereen voor de inspanning die is 
gedaan. Heb je nog een tip, vraag of verzoek? Mail dan naar kantinecommissie@rkdes.nl! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariëlle met haar team van de gouden kantine van RKDES 
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Schoolvoetbal 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Beste meisje en jongens, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, 
vrijwilligers en alle andere schoolvoetbalfans,  
 Schoolvoetbal is al jaren een groot voetbalsucces bij de 
scholieren van de basisscholen in gemeente Aalsmeer. 
Dat schoolvoetbal een groot succes is blijkt wel uit het aantal 
deelnemers, dit jaar ruim 1.600 kinderen!  
Ieder jaar wordt schoolvoetbal georganiseerd door een van de 
voetbalclubs uit gemeente Aalsmeer. Vorig jaar was de 
organisatie in handen van FC Aalsmeer, dit jaar 
organiseert RKDES Schoolvoetbal 2018.  
Wij bedanken de Gemeente Aalsmeer, JOGG, Stichting 
Supporting Kudelstaart (SSK) en Multisupplies voor hun bijdrage 
aan dit toernooi.  
We wensen iedereen een fantastisch toernooi toe.  
Met sportieve groeten,  
  De organisatie Schoolvoetbal2018.  

 
 

Grasvelden dicht 
Vanaf 2 juli zijn de grasvelden bij RKDES gesloten voor groot 
onderhoud  
de velden mogen pas weer betreden worden na 20 augustus  
mits de kwaliteit van de velden dit toe laat. 
 

Barberichten: 
Voetbal  Zaterdag: 
RKDES JO9-7M 02-06-2018 09:30 RKDES JO9-7M - AFC JO9-11M   
RKDES JO8-4 02-06-2018 09:30 RKDES JO8-4 - DSS J08-11   

Handbal Zaterdag 
02-6-2018 09:30 RKDES D1    Legmeervogels D2#  KUDELSTAART  
02-6-2018 10:15 RKDES F1    Houten F1   KUDELSTAART  
02-6-2018 11:00 RKDES E1#    FIQAS/AALSMEER E3 KUDELSTAART  
02-6-2018 12:00 RKDES E2    VOS E2    KUDELSTAART  

 Zondag 
03-6-2018 10:30 RKDES DC1#    HSV'69 DC1#   KUDELSTAART  
 

OUD PAPIER KUDELSTAART 
 

Aanstaande vrijdagavond 1 juni haalt Carnavalsvereniging De Pretpeurders samen met de 
Tennis Vereniging Kudelstaart het oude papier op. 
Gaarne uw papiercontainer of dozen papier plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle 

Kudelstaartse verenigingen/instellingen. 
Dus verzamel het papier (geen melk.frisdrank pakken s.v.p.) voor de eerste vrijdagavond van de maand. 
Voor alle data/nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage kijk op 
www.stichtingsupportingkudelstaart.nl 
 
- 



 7 

 
 Datum   Activiteit  
  28 t/m 31 mei Avond 4-daagse Geen training voor jeugd t/m O13 
  4 t/m 8 juni Schoolvoetbal Aalsmeer/Kudelstaart Geen training met uitzondering van Heren 1 
 vrij 08-06-2018 Finaleavond schoolvoetbal Met afterparty 
 za  16-06-2018 Meidenevent High tea en Bingo voor alle meiden van RKDES 
 zo 17-06-2018 Prutrace  
 za 30-06-2018 Seizoensafsluiting jeugd en stratentoernooi  
 vrij 06-07-2018 Oud papier ophalen Oud papier ophalen door RKDES (aanmelden via     
     jeugdcommissie@rkdes.nl) 
 vrij 04-08-2018 Oud papier ophalen Oud papier ophalen door RKDES (aanmelden via     
     jeugdcommissie@rkdes.nl) 
 

Bardienst: 
  Week 23  Donderdag 07 juni 2018   Walter Kammeraad/Ruud den Haan 
  Week 23  Zaterdag  09 juni 2018   Barteam MAAIJ 39  
  Week 23  Zondag  10 juni 2018   ouders   
  Week 24  Donderdag 14 juni 2018   Antoine Groot/Marius de Graauw 
  Week 24  Zaterdag  16 juni 2018   ouders 40 Jeroen/Wim 
   Week 24  Zondag  17 juni 2018   Barteam Olaf Schouwenburg     
  Week 25  Donderdag 21 juni 2018   RKDES 5   
  Week 25  Zaterdag  23 juni 2018   KANTINE DICHT!! 41  
  Week 25  Zondag  24 juni 2018   KANTINE DICHT!!   
  Week 26  Donderdag 28 juni 2018   Andre van Hulsen/Martijn van Berkel 
   Week 26  Zaterdag  30 juni 2018   Barteam Erik + Barteam Chrystèle 42  
  Week 26  Zondag  01 juli 2018   KANTINE DICHT!!   
 

Schoonmaak: 
Coördinator:Dhr. Hans Brand: 0172-509290/06-10118231   

 
 

 
 

 
Voetbalkamp is afgelopen. 
Het seizoen bijna voorbij. 
Kijk je kast even na en check of je al je 
kleding/spullen nog hebt. 
Mis je iets kom dan kijken bij de gevonden 
voorwerpen. 
Aan het einde van het seizoen gaat alles naar een 
goed doel, dus wees op tijd. 
 
 
 

Groep 1: 
Truus Zethof  
Marleen v. Loon  

Groep 2: 
Anita Voorn 
LianneHogenboom 
28 mei 

Gastvrouw: 
 
 

Bestuursdiensten 2017-2018 
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 
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Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink 
Programma:    
Nr  datum  tijd  thuis  uit      scheidsrechter 

 
Uitslagen: 
27-05-2018  Bernardus 1 - RKDES 1   1 - 1  

27-05-2018  Fortius asv. 2 - RKDES 2   1 - 1  

27-05-2018  RKDES 4 - Pancratius Rksv 6  2 - 5  

27-05-2018  Pancratius Rksv 5 - RKDES 5  4 - 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 
4e Reserve 4e - 06 Mathijs de Bruin 

Bas Baars 
Bas Ubink 

Erik Mulder 

5e Reserve 4e - 09 Wim Teeuwen Erik Mulder 
6e Reserve 6e - 09 Rody Kennis 

Matthew Beringel 
Erik Mulder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslagen: 

RKDES op drempel nacompetitie 
RKDES-Stompwijk'92 2-2 (1-1) 
Derde klasse A zon 
20-5-2018 
Derdeklasser RKDES is één wedstrijd voor het competitieslot bijna zeker van deelname aan de nacompetitie. Na 
het meer dan verdiende 2-2 gelijkspel tegen runner-up Stompwijk'92 geeft volgende week een overwinning op 
voornaamste degradatiekandidaat Bernardus met minimaal vier goals verschil de Kudelstaarters absolute 
zekerheid op toegang tot het competitietoetje.  
Bij een kleinere overwinning in Hazerswoude, een gelijkspel of een nederlaag is RKDES afhankelijk van het 
resultaat van het sleutelduel in Leidschedam tussen Stompwijk'92 en SJZ. Allerlei berekeningen die in dat geval 
nodig zijn gaan we de lezer nog niet mee lastig vallen. Feit is dat RKDES plaatsing in eigen hand heeft.  
Stompwijk'92 en SJZ bestrijden elkaar over zeven dagen in een rechtstreeks gevecht om de derde periodetitel. 
FC Aalsmeer, dat zondag op eigen veld met 3-1 verloor van Kickers'69, kan eventueel ook nog een rol gaan 
spelen. Een monsterscore op Nicolaas Boys is dan een vereiste.  
Voor bijna 150 toeschouwers speelde RKDES tegen het hoog aangeslagen Stompwijk'92 de eerste helft redelijk 
en acteerde na de pauze een niveau hoger. Het treffen tussen de nummer drie en vier op de ranglijst werd 
ondanks de minder comfortabele omstandigheden (warme temperaturen) een enerverend duel waarbij beide 
ploegen voluit voor de belangrijke winst gingen.  
 
 

Programma: 3 6-2018 
Nog niet bekend. 

 

 
 

 
 

 

Uitslag: 27 mei 2018 
SV Bernardus -   RKDES 1 - 1  
Altior -     Nispen Van 3 - 2  
ASC -     SV WVC 0 - 1  
SV Kickers '69 -   SV DIOS 0 - 2  
Nicolaas Boys -   FC Aalsmeer 2 - 1  
Stompwijk '92 -   VV SJZ 3 - 1  

SV Warmunda -   FC Rijnland 2 - 1 
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Sterke wedstrijdstart 
RKDES, nog zonder de geblesseerde aanvoerder Roy Endhoven, begon sterk. Het eerste kwartier was de 
thuisformatie, vorige week zo smadelijk ten onder bij ASC, dwingend aanwezig met vier hoekschoppen op een rij 
en mocht ook drie keer aanleggen voor een vrije trap. Een doelpunt leverde het allemaal niet op.  
In de 16e minuut de verdiende voorsprong. Na een lage voorzet vanaf rechts grabbelde enkele verdedigers van 
Stompwijk'92 tevergeefs naar de bal, dat overkwam Mano van Veen in eerste instantie eveneens. De 
centrumspits kreeg een tweede kans voorgeschoteld, met zijn linkerbeen joeg Van Veen de bal hoog in de 
touwen.  
Naast en over 
Het antwoord van de bezoekers dreef RKDES meer en meer achteruit. Met goed spel kwam Stompwijk'92 steeds 
gevaarlijker voor het doel van sluitpost Tijn Kraak. De goalie zag een paar keer de bal centimeters naast of net 
over de lat vliegen en eenmaal had Kraak een fantastische reactie in huis.  
Zeven minuten voor rust kon ook Kraak niet voorkomen dat de gelijkmaker werd genoteerd. Aan de linkerkant had 
RKDES-verdediger Dennis Pronk niet de juiste ingreep om buitenspeler Enrico Geus, de beste speler bij de 
gasten, van het lijf te houden. Dat lukte wel met een overtreding. Uit de laag genomen vrije trap kon Nick 
Ammerlaan geheel vrijstaand het leer simpel achter Kraak werken.  
Mano van Veen 
In het tweede bedrijf een goed spelend RKDES dat de opponent steeds meer onder druk ging zetten, wel 
moesten de roodzwarten blijven oppassen voor de gevaarlijke en snelle uitbraken van Stompwijk'92. Maarten van 
Putten kwam na een goede actie aan de achterlijn van Indy van Koert alert voor zijn tegenstander en knalde de 
bal hard in. Sluitpost Jesper van Leeuwen kon net overtikken.  
Bij een prachtige aanname van Van Veen, snel wegdraaien en met links hard uithalen, kwam de lat Stompwijk'92 
te hulp en een kopbal van de mee opgekomen Eric van Vliet ranselde Van Leeuwen ternauwernood uit zijn doel. 
RKDES was op jacht naar de verdiende voorsprong. Die viel echter aan de andere kant waar rechtsachter Daan 
Duizendstra bij een vrije trap de bal niet kon wegwerken en opnieuw Ammerlaan binnenschoot. Tegen het einde 
moest Van Veen met een knieblessure het veld verlaten.  
Op onderstaande beelden lijkt de 1-2 een eigen doelpunt van Duizendstra.  
Gelijkmaker  
De formatie van Donker toonde in de slotfase veerkracht, op zoek naar de beloning voor het goede spel. Die via 
de rechterkant waar invaller Rutger Spaargaren een scherpe voorzet afleverde, Van Veen tastte mis, Arnaud van 
Leeuwen was goed meegekomen en stond paraat om de de verdiende gelijkmaker binnen te rammen.  
Volgende week RKDES op reis naar Bernardus, dat verrassend ruim FC Rijnland versloeg en daarom nog steeds 
hoopvol is voor een langer verblijf in 3A. Dikke winst, dat zet de deur naar de nacompetitie wagenwijd open.  
Trainer Donker: "Tevreden met het resultaat en het spel. Een opsteker. Op sportief en mentaal gebied. We 
hebben vandaag een stap vooruit gemaakt. Dat konden we na de afgelopen periode wel gebruiken. Vooraf met 
mijn spelersgroep een aantal zaken goed doorgesproken, hoe gaan we om met een situatie als deze waarbij we 
in de put zaten."  
"Gedurende de wedstrijd ging het steeds beter. Vooral in de tweede helft ons eigen spel gespeeld. Geduldig 
positiespel en druk gezet op Stompwijk'92. Op het moment dat de 1-2 viel zag ik het somber in, gelukkig toch nog 
een gelijkspel uit het vuur gesleept. Nu op naar Bernardus. Ze leven nog steeds, dat hoeft voor ons geen nadeel 
te zijn. Ze zullen bol van de spanning staan", aldus de oefenmeester van RKDES.  
Altior promoveerde vandaag naar de tweede klasse. De club uit Langeraar verspeelde weliswaar twee punten (0-
0 bij DIOS), concurrent Nicolaas Boys kwam eneveens niet verder dan een gelijkspel (1-1 bij SJZ). Met vijf punten 
voorsprong is Altior niet meer in te halen.  
Opstelling RKDES: 
Tijn Kraak, Daan Duizendstra, Eric Overvliet, Robin van der Steeg, Dennis Pronk, Arnaud v Leeuwen, Gijs 
Lentjes, Lennart Kok (Rutger spaargaren, Maarten v Putten (Rick Verkuijl), Mano van Veen (Michael Schreven), 
en Indy v Koert.  
In 3A (West 2) wordt dit seizoen geen nacompetitie gespeeld voor handhaving/degradatie. Alleen de nummer 
laatst degradeert. Dit ivm opheffing aantal zondagclubs.  
  Bron: Voetbal in Aalsmeer 
 

RKDES in nacompetitie  Aalsmeer uitgespeeld 
Bernardus-RKDES 1-1 
Nicolaas B-FCA 2-1 
7-5-2018 
 
Reguliere competitie zit erop. Balans kan na een spannende zondagmiddag worden opgemaakt. Belangrijkste is 
de plaatsing van RKDES voor de nacompetitie. Kudelstaarters speelden in een moeizaam duel met 1-1 gelijk bij 
Bernardus dat vocht voor ontsnapping aan rechtstreekse degradatie. Het behaalde punt bleek voor de thuisclub 
niet voldoende, andere kandidaat Van Nispen ontsnapt de dans met een punt verschil.  
RKDES begint op een nog nader te bepalen datum aan de nacompetitie met een uitwedstrijd tegen het Haagse 
Laakkwartier, de nummer 12 uit 2C. De ploeg uit de Hofstad poogde vanmiddag aan de nacompetitie te 
ontsnappen met 3-0 winst op GDA. Omdat ook nummer elf Foreholte drie punten pakte schoot Laakkwartier er 
niets mee op. 
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Rode kaart 
De komende tegenstander van RKDES kreeg dit seizoen veertien nederlagen aan zijn broek en incasseerde 
zestig tegentreffers. Eind vorig seizoen degradeerde de Hagenezen uit de eerste klasse. Hoeveel kans RKDES 
tegen Laakkwartier maakt op het bereiken van de volgende ronde (thuisduel) valt moeilijk in te schatten.  
RKDES heeft een seizoen met pieken en dalen achter de rug, als de formatie van Donker de komende weken de 
aanwezige kwaliteiten naar boven kan halen zit er wellicht nog iets moois in het vat voor de club aan de Wim Kan 
Dreef die als promovendus nu al tevreden kan zijn over het resultaat in de competitie.  
RKDES moest het in Hazerswoude tegen Bernardus doen zonder een aantal basisspelers. Naast de langdurig 
geblesseerde verdediger Ivo Lentjes ontbrak in het team van Donker ook nog steeds Roy Endhoven. Daarnaast 
haakte vorige week aanvaller Mano van Veen af met een knieblessure en is buitenspeler Indy van Koert op 
vakantie. In de voorhoede was Rick Verkuijl de vervanger.  
In het eerste uur speelde RKDES redelijk tot goed voetbal. Van het aantal kansen scoorde in de eerste helft 
Arnaud van Leeuwen voor de Kudelstaarters de openingstreffer. Achterin vormde RKDES een gedegen blok, 
Bernardus kwam er niet doorheen. De thuisclub had moeite aanvallend iets uit te richten. Gelijkmaker 
Dat veranderde ongeveer een kwartier na rust toen de roodzwarten verder moesten met tien spelers, aanvaller 
Rick Verkuijl kreeg zijn tweede geel kaart. Met rood naar de kleedkamer. Dat betekende dat iedereen bij RKDES 
een extra stapje moest maken, door de warmte een taaie opdracht. Bernardus kreeg meer overwicht en rook 
kansen op een beter resultaat dan een verliespartij.  
De gelijkmaker kwam twintig minuten voor tijd waarna Bernardus alles op alles zette om drie punten uit het vuur 
te slepen. Tijn Kraak moest een paar keer heel goed optreden, uiteindelijk bleef het 1-1. De thuisploeg 
gedegradeerd naar de vierde klasse. RKDES, dat na een periode van matige resultaten, zich vorige week tegen 
runner-up Stompwijk'92 goed herstelde gaat in de nacompetitie strijden voor promotie.  
FC Aalsmeer smijt met krachten 
Buurman FC Aalsmeer haalde tegen Nicolaas Boys in de eerste twintig minuten alles uit de kast snel op 
voorsprong te komen en mogelijk te eindigen met ruime winst, nodig om de hoop op deelname nacompetitie 
levend te houden. Het eerste hoofdstuk van het uitgeschreven scenario door trainer Bragonje pakte heel goed uit.  
Direct vanaf de start ging FC Aalsmeer er vol op, zonder de zorgvuldigheid en concentratie uit het oog te 
verliezen. Nicolaas Boys werd overbluft, Mark Schut zorgde vroeg in de wedstrijd op schitterende wijze voor de 0-
1. Aangespeeld door Elias El Hadji mikte de centrumspits vanaf ruim twintig meter het leer heel mooi en met veel 
precisie over de doelman heen in de bovenhoek. Applaus van vriend en vijand langs het veld.  
Kracht uit lichaam 
De bezoekers probeerden meer treffers te forceren. Maar de ferme start betekende in de zware omstandigheden 
(zeer benauwd) een grote aanslag op de conditie bij de Aalsmeerders. De krachten verdwenen richting de rust 
steeds sneller uit het lichaam.  
En toen nog voor de pauze de thuisclub langszij kwam gingen de 'koppies' bij de roodgroenen al een beetje 
hangen. In de tweede helft kon FC Aalsmeer de kracht niet meer opbrengen alles uit de kast te halen voor ruime 
winst, ook de motivatie sijpelde weg op het moment dat de tussenstand bij Stompwijk-SJZ doorsijpelde. Bij winst 
voor eerste genoemde club was het resultaat van FC Aalsmeer niet van belang.  
Afwachten 
Dat Nicolaas Boys uiteindelijk de volle buit pakte deed er dus niet meer toe. De thuisclub de nacompetitie in voor 
promotie. FC Aalsmeer heeft een goed seizoen achter de rug. Moeizame start, daarna een heel sterke serie 
neergezet om tijdens het competitieslot 
  Bron: Voetbal in Aalsmeer 

RKDES 5 – Pancratius 5        Uitslag 6 – 2 (rust 1 – 1) 
Doorbraak in tweede helft 

Een mooie zomerse avond  deze woensdag 9 mei 2018, waarop dan eindelijk de thuiswedstrijd tegen Pancratius 
gespeeld ging worden. Op 10 december afgelast wegens code rood (sneeuw) en op 4 maart nogmaals wegens 
dooi en de gevolgen hiervan op de ondergrond van kunstgras. Dat kan gevaarlijk zijn voor de spelers. Maar nu 
was het dan zo ver. Als spelleider trad wederom Laurens van Kessel  aan, die inmiddels op dit vlak volledig 
gediplomeerd is.  
Coach van dienst Laurens Pronk kon deze avond beschikken over nagenoeg de gehele selectie al kwamen 
sommigen iets later wegens werk en studie. De bezoekers zaten vanaf het eerste fluitsignaal goed in de 
wedstrijd. Er ontstond een gelijk opgaande strijd waarbij Pancratius na twintig minuten de score opende met een 
mooi doelpunt. Het weerwoord van ons was vijf minuten later toen onze linksbuiten na een flitsende actie gelijk 
kon maken. Opvallend deze avond was dat het Vijfde opbouwend voetbal liet zien. Een genot om naar te kijken. 
Over en weer waren nog wat kansen, maar gescoord werd er niet meer. 
Na rust verder bij kunstlicht. Ook nu weer het opbouwende voetbal van beide partijen, waarbij DES steeds meer 
de overhand kreeg. Al snel werd het twee tegen één door een prachtige kopbal van onze rechtsbuiten na goed 
voorbereidend werk van onze spits. Spoedig gevolgd door twee goals van onze linksbuiten. Maar Pancratius liet 
het er niet bij zitten en zag kans om met een fraai schot onze doelman te passeren. Met deze treffer kregen de 
bezoekers nieuwe moed. Door goed positiespel kon tijdig het gevaar worden afgeweerd en gaandeweg speelde 
de wedstrijd zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Het overwicht werd tot twee keer toe verzilverd 
door onze middenvelders, waarna het verzet geheel gebroken was.  
Een sportieve match met goed opbouwend voetbal door beide partijen, die in de kantine tot in de kleine uurtjes 
door beide partijen in een gezellige entourage werd nabeschouwd. 
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RAP SV 2 - RKDES 5         Uitslag 3 – 1 (rust 1 – 0) 
Ongeïnspireerd ten onder 

Een de uitstekende wedstrijd van woensdagavond reisde het Vijfde deze zondag 13 mei 2018 af naar 
Amstelveen-Noord voor de kraker tegen de nummer twee in deze competitie. Bij een overwinning zou het Vijfde 
de tweede positie kunnen overnemen. Maar dat pakte anders uit. DES miste wegens vakanties enkele spelers en 
wellicht zat de match van woensdagavond nog in de benen. Ook onze tegenstander bleek zijn dag niet te hebben. 
Wat dat betreft toch een gelijke strijd.  
Vanaf het eerste fluitsignaal liep het voor geen meter. De ballen van RAP voldeden niet, zodat met die van ons 
gespeeld ging worden. De open parkstructuur van RAP maakte dat de bal regelmatig buiten het speelveld 
onzichtbaar raakte. En ook de scheidsrechter maakte er een potje van. Ook lag het speelveld recht onder de 
landingsroute van Schiphol met op het moment van de wedstrijd het ene vliegtuig na het andere gierend 
overkwam. In dit geheel zag RAP na dertig minuten kans de score te openen mede geholpen door de stand van 
de zon waardoor onze doelman verblind de bal tussen zijn hoog geheven handen door liet glippen. Toen het rust 
was werd de spelleider door twee en twintig spelers erop gewezen dat de manier waarop hij bezig was in de 
tweede helft echt anders moest. 
En inderdaad, het ging toen zoals het behoort te gaan. Maar van beide zijden wilde weinig lukken waarbij RAP 
iets meer geluk had als DES. De bal viel steeds verkeerd. De zeldzame kansen die zich voordeden waren in de 
60

e
 en 80

e
 minuut. Met een drie nul voorsprong zat RAP op rozen deze moederdag. Toch zag onze linksbuiten 

kans om de hatelijke nul weg te werken, maar verder zou het deze middag niet komen.  
Met deze uitslag zijn de kaarten bovenin onze competitie geschud. DES stevent af op een derde plaats in de 
ranglijst en dat is een uitstekende prestatie waar we blij mee zijn. 

RKDES 5 – SDZ 5        Uitslag 2 – 0 (rust 2 – 0) 
Mooie overwinning onder zomerse omstandigheden 

De één na laatste wedstrijd deze zondag 20 mei 2018 tegen SDZ. Coach van dienst Henry Bakker was wat 
verlaat zodat zijn vervangers in actie kwamen. Op veld 5 floot Leen Fokker na zijn herstel weer zijn eerste 
wedstrijd in een duel dat hem geen hoofdbrekens zou gaan kosten. De strijd ging gelijk op, maar al spoedig bleek 
dat DES de  wedstrijd in de hand had. Na een kwartier zag onze spits kans om met een daverend schot de score 
te openen en na nog een kwartier maakte onze frèle middenvelder er twee nul van na een mooie opbouwende 
combinatie van zijn medespelers. 
Ook na rust werd SDZ geen moment gevaarlijk, totdat één onze verdedigers in het strafschopgebied een niet 
toelaatbare actie uithaalde en de bal op de stip ging. Onze doelman bleef staan en zag toe hoe de bal op de paal 
het veld weer in ketste. Er volgde drie maal een rebound tot hij de bal klemvast in handen had. Dat zou het enige 
spannende moment blijven. De bezoekers beschikten over een doelman die zijn dag had en alle schoten op doel 
wist te pareren. 
Een goede wedstrijd. Volgende week de laatste match uit tegen Pancratius 5 en dan zit deze competitie erop.  

Pancratius 5 - RKDES 5         Uitslag 4 – 2 (rust 2 – 2) 
Alternatieve opstellingen met leerzame momenten 

Een gelukkig iets minder warme dag, deze zondag 27 mei 2018. Op deze laatste competitiedag reisde het team 
van coach van dienst Jeroen de Jong af naar Badhoevedorp voor de return tegen Pancratius. Er stond voor beide 
ploegen niets meer op het spel wat de plaats in de poule betreft. Vandaar dat het Vijfde had besloten om de 
opstelling via loting te laten plaatsvinden. Vanuit de hoge hoed kwamen spelers op verrassende posities terecht 
en was een ieder gemotiveerd om dit tot een succes te maken. En inderdaad, het liep eigenlijk vrij redelijk. Al 
direct deden zich voor beide partijen kansen voor en in de tiende minuut was de thuisploeg succesvol in de 
afronding. DES drong aan, maar het zou tot de 25

e
 minuut duren tot onze gelegenheidsspits in een mooie 

aanvalscombinatie met onze linksbuiten, die zijn eigen positie uit de hoed had getrokken, de stand gelijk trok. 
Maar heel verrassend, bij de aftrap schoot een aanvaller van Pancratius de bal met een mooie boog naar voren 
en tot ieders verrassing stuiterde die achter onze doelverdediger en verdween in het doel. De thuisploeg direct 
weer op voorsprong.  Maar niet voor lang. Na enkele mooie acties kwam onze linksbuiten in de 30

e
 minuut vrij 

voor de doelman en was daar de gelijkmaker. Nog kansen over en weer, maar zonder resultaat. 
In de rust ging wederom de hoed rond. Voor velen posities waar zij anders nooit opereren. Spannend, maar ook 
leerzaam. Ook nu weer van beide kanten mooie acties en mogelijkheden. Daar waar DES in de afronding totaal 
niet gevaarlijk zou worden, was de thuisploeg dat wel. In de 60

e
 en 70

e
 minuut troffen zij met mooie goals doel. 

Na een korte drinkpauze zou DES de laatste twintig minuten  geen moment gevaarlijk kunnen worden in het 
doelgebied van de tegenpartij, ondanks de vele hoekschoppen die het had kunnen afdwingen. Maar men had er 
vrede mee. Een sportieve match en voor de spelers van DES een eye-opener  en waardering voor elkaar nu ze 
zich op andere posities hadden moeten bewijzen.  
Hiermee heeft het Vijfde zich in de vierde klasse dit seizoen prima kunnen weren, met een derde plaats in de 
eindklassering. Vooral het gelijkspel uit tegen de, op dat moment, ongeslagen koploper en latere kampioen 
Arsenal staat nog op ieders netvlies.  
De spelers van het Vijfde en hun coaches willen langs deze weg allen bedankten voor de medewerking die zij dit 
seizoen van een ieder uit de vereniging hebben mogen ontvangen. Ook onze supporters, bedankt voor jullie 
steun. Prettig zomer toegewenst en graag tot het volgende seizoen. 
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SSSStand KNVBtand KNVBtand KNVBtand KNVB west2. west2. west2. west2.3e Kl.3e Kl.3e Kl.3e Kl.    AAAA        

    

1 Altior 26 16 6 4 54 64 29    

2 Nicolaas Boys 26 14 7 5 49 61 44    

3 Stompwijk '92 26 15 3 8 48 76 52    

4 RKDES 26 12 8 6 44 58 39    

5 SV WVC 26 13 3 10 42 54 47    

6 SV DIOS 26 12 3 11 39 34 34    

7 FC Aalsmeer 26 10 8 8 38 43 47    

8 VV SJZ 26 10 7 9 37 56 50    

9 SV Kickers '69 26 9 4 13 31 37 57    

10 FC Rijnland 26 9 3 14 30 45 67    

11 ASC 26 8 4 14 28 46 43    

12 SV Warmunda 26 8 4 14 28 38 58    

13 Nispen Van 26 5 7 14 22 34 51    

14 SV Bernardus 26 6 3 17 21 38 66    
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Programma heren: 
Nummer datum  Aanvang Thuis team Uit team  Veldnr Accommodatie  Plaats 

 
Programma Vrouwen: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Wedstr. secretaris: Dames: Joke Ubink  

Programma 
Nr.  datum ` tijd thuis  uit   veldnr 

 
Uitslag:   
Verslagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 
Team   Datum/tijd  Thuis     Uit     CO/VR/BE 
 Woensdag 
 

Uitslagen  
Team   Datum/tijd Uit            Uitslag 
RKDES MO17-1 23-5-2018 19:00 GeuzenMiddenmeer MO17-2 - RKDES MO17-1  CO 1-2 
RKDES MO17-1 26-5-2018 13:00 RKDES MO17-1 -   Hertha MO17-1   CO 0-3 
RKDES MO15-1 26-5-2018 14:30 Koninklijke HFC MO15-2 - RKDES MO15-1   CO 0-12 
RKDES MO13-1 26-5-2018 11:00 RKDES MO13-1 -   Breukelen FC MO13-1  CO 2-0 
RKDES MO13-2 26-5-2018 9:30  RKDES MO13-2 -   Overbos sv. MO13-2  CO 0-3 
RKDES MO11-1 23-5-2018 19:15 Geinburgia sv. MO11-1 - RKDES MO11-1   CO 6-1 
RKDES MO11-1 26-5-2018 11:00 RKDES MO11-1 -   Geinburgia sv. MO11-1  CO 1-3 
 

 
 
 
         

Trainingstijden:Dames 1 
Maandag   20.00 - 21.30 (veld 4)  
Donderdag  20.00 - 21.30 (veld 2)    
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Programma: Zondag 
Datum  Aanvang  Thuis     Uit         veld 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Uitslagen:    

27-05-2018  RKDES JO19-1 -    Zwanenburg v.v. JO19-2    1 - 2 �  
27-05-2018  RKDES JO17-1 -    AGB JO17-1      3 - 2 �  
27-05-2018  RKDES JO17-3 -    Overbos sv. JO17-3    3 - 0 �  
27-05-2018  Sporting Almere JO15-1 -  RKDES JO15-1     4 - 5 �  
27-05-2018  RKDES JO15-2 -    Meer De sv. JO15-2    3 - 7 �  
 

RKDES JO17-1 zonder puntverlies kampioen! 
De jongens van de JO17-1 van RKDES zijn dit seizoen na de één na laatste wedstrijd kampioen geworden. Met 
30 punten uit 10 wedstrijden hadden ze geen punt verloren en werden dus ongeslagen kampioen. Afgelopen 
zondag stond de kampioenswedstrijd tegen Dios op het programma. Deze wedstrijd waren de teams erg aan 
elkaar gewaagd maar werd uiteindelijk met 1-0 door RKDES gewonnen door een penalty halverwege de eerste 
helft. Ondanks dat de JO17-1 geen wedstrijd verloren heeft was het toch vaak spannend op het veld. Maar 
dankzij een stevige verdediging, een opbouwend middenveld en scorend vermogen in de spits werd het 
kampioenschap binnengesleept. Alhoewel de spits, Simon, wel erg laat op gang kwam dit seizoen. Het hele 
seizoen niet scoren maar het dan met een hattrick afmaken is toch wel grote klasse. Het team van de JO17-1 kijkt 
terug op een succesvol seizoen. Gefeliciteerd mannen! 

 
Foto boven van links naar rechts: Koen, Jay, Simon, Max, Lucas, Mohammed, Niels, Brian, Ruben, Sean, Reno, 
Laurens en Lukas. Beneden van links naar rechts: Mauro en Roman 
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Programma:  Zaterdag 
Team   Datum/  tijd  Wedstrijd       CO/VR/BE 
RKDES JO9-4 02-06-2018 09:00 Pancratius Rksv JO9-5 - RKDES JO9-4   
RKDES JO9-7M 02-06-2018 09:30 RKDES JO9-7M - AFC JO9-11M   
RKDES JO8-4 02-06-2018 09:30 RKDES JO8-4 - DSS J08-11   

 
RKDES JO10-3 ongeslagen kampioen! 

Afgelopen zaterdag 19 mei zijn de jongens van RKDES JO10-3 
kampioen geworden in de derde klasse. Met een overtuigende 9-0 
wonnen zij van SDZ, dat tot de laatste minuut weerstand bleef 
bieden. Maar het team van RKDES bleek voor hen te sterk. Met nog 
1 competitiewedstrijd te gaan is de JO10-3 al verzekerd van het 
kampioenschap.  
De JO10-3 hebben een fantastisch seizoen achter de rug waarin zij 
tot nu toe ongeslagen zijn gebleven. Jedidja, Koen, Lars, Marien, 
Mateo, Niels, Owais, Ryan en Timme bleken samen een sterk team 
waarin de spelers elkaar bijna blindelings wisten te vinden. 
Gedurende het seizoen bleven ze groeien onder leiding van trainer 
Wim en werden ze steeds beter. 
 
 Het kampioenschap is dan ook het resultaat van een seizoen 
voetballen met volledige inzet en plezier. 
 
 
 
 
 

RKDES JO11-1 Kampioen 
Titel met teamspirit!! 

In het oude stadion van HFC Haarlem stond voor tien Kudelstaartse 
jongens – en hun begeleiders Rick en Suzanne – afgelopen zaterdag 
een belangrijke pot op het programma. De lange en spannende 
competitie werd afgesloten met een kampioenswedstrijd. Een 
overwinning of gelijkspel zou de JO11-1 buiten bereik brengen van de 
concurrentie. 
Even leek het mis te gaan, toen Haarlem-Kennemerland binnen vijf 
minuten met 2-0 de leiding nam. De jongens spelen voor het tweede 
seizoen in deze samenstelling en in het eerste jaar ging het bij dit soort 
tegenslagen vaak spoken in de bovenkamer. Ze gaven dan onnodig de punten weg. Sinds de winterstop was dit 
afgeleerd. Zeker in de afgelopen weken wisten ze wedstrijden tegen directe concurrenten met prachtig 
combinatiespel naar hun hand te zetten. 
Ook nu stelde RKDES orde op zaken. De doelpunten kort voor en na de rust van Mika, Ryan en Rink gaven de 
tegenstander een mentale tik. Zelf waren de jongens in de rust juist opgepept na een toespraak van trainer Bart. 

Keeper Maarten – wekelijks één van de uitblinkers in het 
team – hield na rust zijn doel schoon. De ijzersterke 
verdediging van Guus, Brent en Dylan gaf de 
tegenstander dan ook geen centimeter ruimte. In de 
opbouw werd Haarlem-Kennemerland kapot gespeeld 
met de harde passing van Luan en de lepe steekballen 
van Tygo. 
Het was onvermijdelijk dat Rik en nog eens Ryan de 
voorsprong uitbouwden. Na een 5-2 overwinning plopten 

de Jip-en-Janneke-bubbels en werden de prachtige kampioensboeketten – in RKDES-rood – uitgedeeld! Voor 
alle betrokkenen: spelers, trainers en begeleiders een bekroning op twee jaar bezieling en hard werken. Op naar 
de hoofdklasse in het nieuwe seizoen! 
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Uitslagen:   
Team   Datum/tijd  Wedstrijd         Eindstand** 
RKDES JO13-1 26-05-2018 11:30 Badhoevedorp sc. JO13-1 -  RKDES JO13-1   CO 0-2 
RKDES JO13-2 26-05-2018 09:30 RKDES JO13-2 -    UNO vv JO13-3   CO 3-1 
RKDES JO13-3 26-05-2018 10:00 Hoofddorp s.v. JO13-6 -   RKDES JO13-3   CO 6-3 
RKDES JO12-1 26-05-2018 10:45 Amstelveen/H.raad JO12-1 -  RKDES JO12-1   CO 8-1 
RKDES JO11-1 26-05-2018 10:00 Haarlem-K.rland f.c. JO11-1 -  KDES JO11-1    CO 2-5 
RKDES JO11-2 26-05-2018 09:30 RKDES JO11-2 -    Amstelveen/H.raad JO11-2 CO 2-4 
RKDES JO11-3 26-05-2018 09:30 RKDES JO11-3 -    Hoofddorp s.v. JO11-4  CO 4-7 
RKDES JO11-4 22-05-2018 19:00 RKDES JO11-4 -    HBC JO11-3    CO 2-7 
RKDES JO11-4 26-05-2018 11:00 RKDES JO11-4 -    RODA '23 Rksv JO11-7  CO 6-3 
RKDES JO10-1 24-05-2018 17:45 RKDES JO10-1 -    Purmersteijn JO10-2CO niet ontvangen 
RKDES JO10-2 26-05-2018 10:30 AGB JO10-1 -     RKDES JO10-2   CO 5-5 
RKDES JO10-3 26-05-2018 09:00 Legmeervogels JO10-2 -   RKDES JO10-3   CO 4-10 
RKDES JO10-4 26-05-2018 11:00 RKDES JO10-4 -    Nieuw West U. JO10-4  CO 3-4 
RKDES JO10-5 22-05-2018 18:15 Badhoevedorp sc. JO10-2 -  RKDES JO10-5   CO 10-2 
RKDES JO10-5 26-05-2018 09:00 RODA '23 Rksv JO10-6 -  RKDES JO10-5   CO 20-0 
RKDES JO9-1  26-05-2018 11:00 RKDES JO9-1 -    Sporting Martinus JO9-3  CO 4-5 
RKDES JO9-2  26-05-2018 11:00 RKDES JO9-2 -    Pancratius JO9-3 CO niet ontvangen 
RKDES JO9-3  26-05-2018 09:30 RKDES JO9-3 -    Sporting Martinus JO9-6  CO 6-2 
RKDES JO9-4  26-05-2018 09:30 RKDES JO9-4 -    HSV'69 JO9-1    CO 9-3 
RKDES JO9-5  26-05-2018 11:00 RKDES JO9-5 -    Hoofddorp s.v. JO9-8  CO 1-14 
RKDES JO9-6M 26-05-2018 09:00 AC Amsterdam JO9-1M -  RKDES JO9-6M   CO 8-2 
RKDES JO9-7M 26-05-2018 10:15 Tos Actief JO9-6M -   RKDES JO9-7M   CO 1-2 
RKDES JO8-1  26-05-2018 09:30 RKDES JO8-1 -    VVC fc JO8-1    CO 3-7 
RKDES JO8-2  26-05-2018 09:30 RKDES JO8-2 -    Pancratius Rksv JO8-4  CO 3-8 
RKDES JO8-3  26-05-2018 09:00 AMVJ JO8-2 -     RKDES JO8-3    CO 14-6 
RKDES JO8-4  26-05-2018 11:00 RKDES JO8-4 -    Bloemendaal JO8-6   CO 4-4 
 

10 
 zaterdag 26 mei 2018   

  TEAM GESP. W G V PNT GEM. VOOR  TEGEN 

1 RKDES JO10-3 11 10 1 0 31 2,8 74 23 

2 RKDES JO11-1 10 9 1 0 28 2,8 56 17 

3 RKDES MO15-1 12 10 1 1 31 2,6 66 11 

4 RKDES JO13-2 10 7 3 0 24 2,4 25 7 

5 RKDES MO17-1 12 9 1 2 28 2,3 42 19 

6 RKDES JO8-2 10 6 2 2 20 2,0 85 42 

7 RKDES JO9-4 9 5 2 2 17 1,9 46 32 

8 RKDES JO10-4 11 6 1 4 19 1,7 53 31 

9 RKDES JO8-1 9 5 0 4 15 1,7 42 34 

10 RKDES MO13-1 9 4 2 3 14 1,6 17 15 

11 RKDES JO8-3 10 5 0 5 15 1,5 56 58 

12 RKDES JO12-1 10 4 2 4 14 1,4 31 37 

13 RKDES JO13-3 11 5 0 6 15 1,4 44 38 

14 RKDES JO11-2 11 4 3 4 15 1,4 44 44 

15 RKDES JO8-4 9 3 3 3 12 1,3 50 52 

16 RKDES JO13-1 11 4 1 6 13 1,2 18 18 

17 RKDES JO9-6M 11 4 1 6 13 1,2 65 68 

18 RKDES JO10-1 10 3 2 5 11 1,1 26 31 

19 RKDES JO11-4 11 4 0 7 12 1,1 29 48 

20 RKDES JO10-2 11 3 2 6 11 1,0 38 46 

21 RKDES JO9-3 10 3 1 6 10 1,0 45 67 

22 RKDES JO9-7M 9 2 2 5 8 0,9 39 63 

23 RKDES JO9-2 7 2 0 5 6 0,9 35 43 

24 RKDES JO11-3 11 2 0 9 6 0,5 23 79 

25 RKDES MO13-2 9 1 1 7 4 0,4 3 20 

26 RKDES JO10-5 10 1 1 8 4 0,4 11 89 
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27 RKDES MO11-1 11 0 1 10 1 0,1 13 51 

28 RKDES JO9-5 11 0 0 11 0 0,0 23 100 

29 RKDES JO9-1 8 0 0 8 0 0,0 20 74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslagen: 
RKDES JO9-2 verliest koninklijk 

Uit tegen de ‘Koninklijke’ vandaag. Het gras ligt er keurig bij op het hoofdveld.  
 Warming up is lastig want ieder sprietje gras is bezet, er is nog 3 vierkante meter over voor RKDES....HFC begint 
sterk, dat hadden we ook verwacht want voor de winter hadden we ook al tegen ze gespeeld en toen waren ze 
ook al heel goed. Het duurt niet heel lang voordat de 1e en 2e in het verkeerde netje liggen. We moeten duidelijk 
scherper zijn.Gelukkig bijten de boys van zich af en leggen zich niet bij voorbaat neer bij een nederlaag. Lars en 
Lars komen samen goed door op rechts. Lars v. E. duikt de ruimte in op snelheid en rondt koeltjes af: 2-1 
Daarna een zelfde soort combinatie wat weer een mooie goal van Lars v. E. oplevert: 2-2, de gelijkmaker.  
Mark mist de kracht met links en de keeper kan het gemakkelijk aan. Dan gaat het even goed mis. Er vallen drie 
tegengoals. Matthijs baalt er zichtbaar van en de handen gaan hangen. Gelukkig kan RKDES voor rust nog iets 
terugdoen. Mark schiet op de keeper. In eerste instantie stopt de keeper de bal, maar Pieter pakt de rebound.  
5-3 rust.  
Kort overleg tussen de coaches of er uit de handen geschoten mag worden door de keeper. Dit stemt Matthijs 
een stuk vrolijker.  Daarbij is er een peptalk nodig. Kijken of dit het gewenste effect heeft. De eerste kans is voor 
HFC. Bal op binnenkant paal. Doellijntechnologie geeft aan dat er geen sprake is van een goal. RKDES pakt 
daarna het initiatief. Lars K. schiet de vierde goal voor RKDES erin na een slim genomen corner: 5-4Ondertussen 
is er ook weer meer pit. Mees schiet bij het verdedigen hard uit en mist de moeders maar net. Mooie redding 
Matthijs. Hij schiet de bal ver uit. De bal stuitert tussen de verdedigers. Met heel veel gevoel raakt Coen de bal 
met zijn teen en lobt de bal over de keeper. Wonderschoon. 5-5. Lars K. komt mooi langs tegenstander, maar 
mist de kracht voor het schot. Matthijs gaat er goed in. Mees helpt daarna met verdedigen. Gaat goed. Dan krijgt 
HFC een corner. Helaas draait de corner in. 6-5Coen maakt een hele mooie gelijkmaker. 6-6. Het blijft spannend. 
Matthijs kijkt een bal naast. Maar HFC verhoogt het tempo en creëert meer kansen. Mooie corner. Wordt in een 
keer ingeschoten door HFC. 7-6. Matthijs keept de volgende bal met zijn handen. Helaas gaat de volgende kans 
er wel in. 8-6. HFC zit er royaal bij. Super mooie goal HFC 9-6. En daarna een mooie vrije trap die er over de 
verdedigers inkrult. 10-6. Verwarring achterin tussen Coen en Matthijs. 11-6. Mees blesseert zich. Daarna Pieter. 
De wedstrijd is gespeeld. Op de dag van de koninklijke bruiloft in Engeland moet RKDES de ‘Koninklijke’ 
voorlaten. Toch uitstekend gepresteerd tegen dit goede team, met wat meer geluk (en minder pech) had de 
uitslag zomaar heel anders kunnen zijn. Volgende week de allerlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis 
om 11.00 uur. Wie wil dit nou niet zien? Tevens de uitzwaai-wedstrijd van Mark. Hij gaat het proberen in de 
jeugdopleiding van de belgische hoofdstad..... 
 
 

 

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 
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RKDES JO13-2 blijft winnen en het blijft ongemeen spannend in poule 
Vandaag de uitwedstrijd tegen de rode lantaarn drager Amstelveen/Heemraad JO13-2. Vorige week goed 
gewonnen en dat was vandaag ook weer de opdracht. Roda zou ook wel winnen vandaag maar om de druk erop 
te houden moesten de mannen van RKDES ook deze partij weer in winst omzetten. Vandaag zonder Bob en dus 
ook Collin, Manuel en op het laatste moment viel ook Bram nog weg vanwege ziekte. Met 2 wissels waarvan Badr 
in de Ramadan werd er op een keihard en droog grasveld begonnen. Ondanks een redelijke voorbereiding was 
het begin zwak. Het duurde dan ook geen 5 minuten voordat Amstelveen/Heemraad JO13-2 de 1-0 kon 
binnenschieten. Wat gemopper maar de jongens hadden al snel door dat dat niet echt veel hielp. Na een kwartier 
kreeg RKDES JO13-2 de overhand en speelde we naar behoren. Nadat eerst er wat schoten over waren gegaan 
was het na 18 minuten Lars die na een mooie pass van Jorn het hoofd koel hield en de 1-1 in de lange hoek 
binnen schoot. RKDES was nu de betere ploeg en we kregen meer kansen. Uit een actie van Badr en Skye was 
het de laatste die vanaf een meter of 16 de 1-2 kon maken. Dit was ook de ruststand. Dat kwam mede doordat 
Jaden zichzelf vergat te belonen na een super actie en de bal overschoot. In de rust even alles besproken maar 
opnieuw na de rust moeite. Amstelveen/Heemraad JO13-2 had wel ergens 2 wissels vandaan gehaald en 
speelde dreigend. De thuisploeg kreeg ook kansen na 3 hoekschoppen, de laatste was een schietkans die 
richting de lange hoek ging. Lex geklopt iedereen geklopt maar Stephan op de lijn. Een cruciale redding bij 1-2!!. 
RKDES kon opnieuw zichzelf onder de druk vandaan spelen en speelde de laatste 20 minuten prima voetbal. 
Vooral Lars kreeg kansen maar de bal ging er niet in. Een minuut of 10 voor tijd was het Lars die nu een kans 
benutte en de wedstrijd in het slot gooide met 1-3. Vlak voor tijd was het opnieuw Lars die op rechts kan uitbreken 
en perfect voor kon geven, en ook deed, op Skye die met links binnen werkte. Eindstand 1-4 voor RKDES en het 
blijft ongemeen spannend in de top van de klasse. Vandaag opnieuw een team gezien waar niet iedereen goed 
was maar als ploeg waren we gewoon beter. Door de geringe wissel hebben Niels en Jorn op wel 4 posities 
gespeeld maar wisten van geen wijken. Robin met een ingetapte enkel maar hield het ook vol en speelde een 
goede tweede helft. Stephen lekker in de wedstrijd. Lex, Thijmen, Jens, Juul en Renzo gewoon solide na een 
stroeve start en dat hadden we ook nodig. Volgende week alweer de laatste wedstrijd wat gaat het allemaal toch 
snel. Thuis trappen we dan af om 9.30 uur tegen UNO JO13-3 een veel scorende middenmoter uit in poule. Komt 
dat weer zien. Alle toeschouwers weer bedankt en Marcel bedankt voor het vlaggen.  
 

RKDES JO13-2 wint ruim zonder echt goed te spelen en blijft in de top meedraaien!! 
De wedstrijd tegen Sporting Martinus JO13-4 was er vooraf een van zorg. Zonder onze vaste waarden Manuel en 
Niels (beide lekker op vakantie) en tijdens het voetbal kamp wat op Hemelvaartsdag was gestart, al 3 weken geen 
competitie gespeeld etc etc. Gelukkig wel weer onze langdurig geblesseerde spelers terug op het veld in de 
competitie. Jorn en Jens zouden deze wedstrijd beide probleemloos uitspelen. Met Jamie als invaller vandaag 
toch ruim voldoende wissels. Johan / Jamie, bedankt voor op tijd zijn na jullie eigen wedstrijd! De opdracht was 
duidelijk \"gewoon\" winnen. Maar ja dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het begin was prima al na een 
minuut, nadat de eerste aanval van Sporting Martinus JO13-4 onschadelijk was gemaakt was het een lange bal 
van Lex die Lars net over de middenlijn bereikte. Lars sterker dan zijn tegenstander won het duel en schoot de 1-
0 al binnen. Echt goed was het niet en Sporting Martinus JO13-4 deed prima mee en kreeg ook wat halve 
kansen. RKDES speelde wat voorzichtig maar weer als team. Het duurde dan ook tot midden in de eerste helft 
dat via een mooie aanval Jorn de bal breed inspeelde naar de midden voor het doel (17 meter)vrijstaande Jamie 
die de bal prachtig in de kruising krulde. Een wonderschone 2-0. Sporting Martinus JO13-4 beet flink van zich af 
en het was aan Lex te danken dat het bij 2-0 bleef. Met 4 katachtige reddingen in de 20/21ste minuut hield hij de 
nul voor ons en hij bewees niet voor niets de minst gepasseerd doelman in deze competitie te zijn. Een snelle 
spelhervatting vlak voor rust bracht Badr alleen links voor op het veld. Hij frommelde zich langs een paar 
tegenstanders en beloonde zijn actie met de 3-0 voor RKDES. Weer heerlijk met 3-0 rusten. De mannen maakte 
een totaal uitgebluste indruk. Laat naar bed? gamen? te weinig trainen? geen idee maar stuk voor stuk zuchten 
met hier en daar een uitzondering. De koppen weer even leeg geprobeerd te maken en op naar de 2e helft. Het is 
toch mooi om te zien dat ze echt wel een hecht groepje zijn geworden. Er wordt gestreden, het is niet allemaal 
even oogstrelend maar ze gaan er wel voor. Een snelle ingooi bracht Lars in een goede positie en die zette een 
actie in waarbij hij zijn snelheid optimaal kon gebruiken en de 4-0 in de korte hoek binnen schoot. Sporting 
Martinus JO13-4 had in deze fase niet veel te brengen en RKDES drong aan. Na een kwartier spelen een corner 
die Lars mooi nam. Robin stond volledig vrij en nam de bal in een keer op de pantoffel en 5-0 was een feit. Weer 
zo'n prachtige goal en voor degene die nog getwijfeld hadden de winst was wel binnen. De scherpte was er een 
beetje af en in de 17e minuut maakte Sporting Martinus JO13-4 de terechte 1-5. In de slot minuten had Jamie nog 
een schot wat voorlangs ging en een volgend schot werd gestopt door de doelman maar Skye schoot te rebound 
nog binnen wat een 6-1 eindstand op het scorebord bracht. Ondanks dat we matig speelde, een beetje vermoeide 
indruk maakte gewoon gewonnen. De teamgeest en hardwerken is weer beloond. Zonder anderen tekort te doen 
(want we zijn duidelijk een team) een compliment voor Juul en Thijmen jullie waren erg solide vandaag. Zorg dat 
we compleet kunnen trainen de komende weken en blijf aan de conditie werken we gaan het nog hard nodig 
hebben. Het blijft ongemeen spannend in de top van de competitie en wij doen daar in mee!!. Jamie bedankt voor 
het invallen, Paul voor het vlaggen en het vele publiek voor de support. Dat blijft geweldig voor het team en de 
coaches. Volgende week om 10.15 uur uit bij Amstelveen / Heemraad de één na laatste wedstrijd van dit seizoen. 
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RKDES JO9-6M – Buitenveldert 
Het was de ochtend van de laatste voetbalkampdag van de meiden van JO9-6M. Bobby mocht de 
aanvoerdersband om wat naast een grote eer ook het schrijven van het verslag inhoudt: “kun jij dat niet doen 
mam, daar ben ik straks veel te moe voor!” 
Welja, voor deze ene keer kruipt mama wel in de pen. Na de mooie verslagen van de meiden valt deze natuurlijk 
in het niet maar ik vind het ook wel eens leuk dat een verslag door een supporter wordt geschreven. 
Het begon allemaal op veld 3 om 11 uur, tenminste….dan zou het moeten beginnen. 
 Buitenveldert deed haar naam eer aan door om 11 uur meer meiden buiten het veld te hebben staan dan er in. 
Om 11.10 was hun team dan toch compleet en kon de wedstrijd onder de leiding van scheids Rink beginnen. 
In het begin zag het er naar uit dat DES sterker was maar niets was minder waar toen Buitenveldert de eerste 
goal maakte: 0-1. Dat zat de meiden niet lekker en er werd hard geknokt voor de bal. De verdediging van DES 
was snel mee terug met elke aanval van Buitenveldert en met Ruby op keep kwam geen bal door de achterste 
linie. Maar een doelpunt er voor in krijgen was nog niet zo makkelijk. Na veel balbezit op de helft van 
Buitenveldert redde elke schot van DES het steeds net niet. Hebben de kampactiviteiten voor krachtverlies 
gezorgd of was het de verdediging van Buitenveldert die steeds met het complete team stond te verdedigen? Het 
duurde tot de 2e 10 min. voordat de bal het net vond. Saar maakte een mooie actie en kwam links voor het doel 
tot een hard hoog schot. Die pegel had geen keep gehouden: 1-1. 
Na de rust pakten de meiden goed door. Het spel speelde zich vooral af op de helft van Buitenveldert. Maar tot 
een 2e doelpunt kwam het maar niet. Jeroen bleef springen van spanning langs de lijn bij iedere bal die bijna het 
doel vond. Gelukkig brak Suzy de spanning door van afstand een goed gerichte bal op doel af te vuren. Mila deed 
een poging de bal nog een tik mee te geven maar de bal was al verder. Net toen de doelvrouw doorhad dat de bal 
in de linkerhoek zou verdwijnen was de bal al over de lijn: 2-1. 
Dat RKDES sterker was werd steeds duidelijker. Buitenveldert bleef wel strijden. Maar Ruby was niet onder de 
indruk van hun pogingen op doel. Ze wist de bal te onderscheppen en weer snel in het spel te krijgen en zo 
lanceerde ze Bobby aan de rechterkant. Na een sprintje met de bal aan de voet stuitte Bobby door tot het doel en 
met een fraai schot belandde de bal in de linkerhoek: 3-1. 
Dit was dan ook de eindstand van een mooie pot voetbal op een mooie zaterdagochtend: Een welverdiende 
overwinning. De schare supporters liep dan ook met een grote smile richting de kantine. Deze schare lijkt iedere 
wedstrijd groter te worden, dus het wordt eens tijd dat de wedstrijden van JO9-6M naar het eerste veld 
verschuiven. Dan kan de rest van DES ook eens zien hoe meiden kunnen voetballen! 
Volgende week is het aan HBC uit Heemstede om het onze meiden moeilijk te maken. Zelfde tijd (9.30 uur) en 
zelfde plek (veld 3). Tot dan! 
Groeten van de moeder van Bobby 
P.S.: Rink, bedankt voor de goede begeleiding 
     Een supporter 
 

 
 
Hallo, ik ben Pieter Oosterhaven en zondag 2 april 2018 was ik Pupil van de Week bij de wedstrijd: 
 
RKDES-Stompwijk ‘92 
Naam:      Pieter Oosterhaven    
Geboren:       6 oktober 2009  
Leeftijd:       8 jaar 
Elftal:       RKDES JO9-2 
Mijn leiders zijn:     Dennis en Gertie  
Mijn favoriete positie in het veld: Rechtsbuiten 
Favoriete voetbalclub:   Ajax en Barcelona 
Favoriete speler:    Lionel Messi   
Op welke school zit je:   Antoniusschool 
Beste vriend:     Mees Hogerwerf 
Beste vriendin:    - 
Lekkerste eten:    Spaghetti met spinazie en spekjes 
Lekkerste drinken:    Fanta 
Favoriete TV programma:  Studio Sport en Mijn vader is de Beste 
Hoe gaat het met de JO9-2:   Heel erg goed 
Ik wil later worden:    Prof- voetballer 
Mijn mooiste doelpunt:                    Met links scoren in een toernooi 
Ik wilde nog wat zeggen:    Ik hoop dat ik een super mooie middag heb en een wedstrijd zie met heel  

       veel doelpunten (RKDES gaat natuurlijk winnen) 
 

 
 

Pupil van de week 2017-2018 
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. 
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Medewerkers handbalafdeling: 
René van Bers 

 
Voorzitter, website, secretariaat 

RKDES@vanbers.net 
06-34003503 

Monique Dol 
 

Seniorenzaken 
dol.monique@gmail.com 

06-28035902 

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 (veld)      
Wedstrijd Aanvang Thuis team    Uit team    Plaats  
02-6-2018 09:30 RKDES D1    Legmeervogels D2#  KUDELSTAART  
02-6-2018 10:15 RKDES F1    Houten F1   KUDELSTAART  
02-6-2018 11:00 RKDES E1#    FIQAS/AALSMEER E3 KUDELSTAART  
02-6-2018 12:00 RKDES E2    VOS E2    KUDELSTAART  
03-6-2018 10:30 RKDES DC1#    HSV'69 DC1#   KUDELSTAART  
09-6-2018 10:00 FIQAS/AALSMEER F2  RKDES F1   AALSMEER  
09-6-2018 11:40 FIQAS/AALSMEER DC1  RKDES DC1#   AALSMEER  
10-6-2018 09:00 VOS F1     RKDES F2   ZWANENBURG  
10-6-2018 10:45 Najaden D2    RKDES D1   ALMERE  
10-6-2018 11:00 VOC E2     RKDES E2   AMSTERDAM  
10-6-2018 12:00 Succes Sch/VOC E1#  RKDES E1#   AMSTERDAM  

 

Gezocht wedstrijdsecretaris 
zaalvoetbal  

Met ingang van het seizoen 2018/2019 
zijn we op zoek naar een nieuwe 
vrijwilliger die het wedstrijdsecretariaat 
voor het zaalvoetbal op zich wil nemen. 

De werkzaamheden bestaan uit:   De reguliere taken kosten ongeveer een half uur per maand. • 
1x per seizoen teams inschrijven    Daarnaast ben je ongeveer een uur per maand (maximaal)  bezig 
Maandelijks zaaldiensten toewijzen   met  vragen/problemen rondom wedstrijdplanning vanuit de teams 
         af te stemmen met de knvb.   
Contactpersoon voor de knvb en het hoofdbestuur van RKDES 
 Voor vragen en verdere informatie kun je contact opnemen met: 
  Nancy van Eck  06-21841884   nvaneck@gmail.com 
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Voetbalkamp is afgelopen. 
Het seizoen bijna voorbij. 
Kijk je kast even na en check of je al je kleding/spullen nog 
hebt. 
Mis je iets kom dan kijken bij de gevonden voorwerpen. 
Aan het einde van het seizoen gaat alles naar een goed 
doel, dus wees op tijd. 
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