
 1 

 



 2 

   
 

 

 
      

      
 
          53e jaargang nr. 1 27 augustus 2018 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 :  
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen 
bij Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten: 
27 aug.2018  Eerste treffer van het nieuwe seizoen 
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• Privacy Policy  
RK Door Eendracht Sterk (hierna te noemen RKDES) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy 
Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKDES houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:   

o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; 
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt; 
o Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens; 
o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 
Als RKDES zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.   

Verwerking van persoonsgegevens van leden.  
 Persoonsgegevens van leden worden door RKDES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:   
-          Het aanmelden bij de KNVB (voor de voetbal) en het NHV (voor de handbal);  
-          Het innen van de contributie;  
-          Het versturen van een digitale nieuwsbrief;   
  
Voor de bovengenoemde doelstellingen kan RKDES de volgende persoonsgegevens van u vragen:  
-          Voornaam;  
-          Voorletters;  
-          Tussenvoegsel;  
-          Telefoonnummer (vast en/of mobiel);  
-          Geslacht;  
-          Geboortedatum;  
-          Straat en huisnummer;  
-          Postcode en plaats;  
-          E-mailadres;  
-          IBAN rekeningnummer;  
-          Kopie geldig legitimatiebewijs (BSN nummer dient u onleesbaar te maken) voor leden ouder dan 16 jaar.  
Uw persoonsgegevens worden door RKDES digitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:   

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
   

Verwerking van persoonsgegevens van clubblad (De Treffer) abonnees.   
Persoonsgegevens van clubblad abonnees worden door RKDES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:   
 

o Het informeren van de leden en belangstellenden over het wel en wee van de vereniging 
en Kudelstaart. Hierbij moet worden gedacht aan: wedstrijdprogramma, algemene informatie over de 
vereniging, wedstrijdverslagen en informatie over de vereniging en Kudelstaart in de ruimste zin van het 
woord  
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
-          Mondelinge aanmelding in het verleden.   
Voor de bovenstaande doestelling kan RKDES de volgende persoonsgegevens van u vragen:  
-          Voornaam;  
-          Voorletters;  
-          Tussenvoegsel;  
-          Achternaam;  
-          IBAN rekeningnummer.   
Uw persoonsgegevens worden door RKDES opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:  
-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.  
   

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers.   
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door RKDES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling.   
-          Het uitvoeren van vrijwilligerstaken t.b.v. RKDES.  
Voor de bovenstaande doelstelling kan RKDES de volgende persoonsgegevens van u vragen:   
-          Voornaam;  
-          Voorletters;  
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-          Achternaam;  
-          Telefoonnummer (vast en/of mobiel);  
-          E-mailadres;  
-          Geboortedatum;  
-          Straat en huisnummer;  
-          Postcode en plaats.  
-          VOG, indien van toepassing  
Uw persoonsgegevens worden door RKDES opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:   
-          Gedurende de periode dat men een vrijwilligerstaak verricht.  
   

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers in loondienst en/of op basis van onkostenvergoeding.   
Persoonsgegevens van medewerkers worden door RKDES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):   
-          Het verrichten van diensten ten behoeve van de vereniging in loondienst en/of op basis van een onkostenvergoeding.  
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
-          De arbeidsovereenkomst op basis van loondienst en/of onkostenvergoeding.   
Voor bovenstaande doelstelling kan RKDES de volgende persoonsgegevens van u vragen:   
-          Voornaam;  
-          Voorletters;  
-          Tussenvoegsel;  
-          Achternaam;  
-          Telefoonnummer (vast en/of mobiel)  
-          E-mailadres;  
-          Geboortedatum;  
-          Salarisgegevens en/of onkostenvergoeding;  
-          Kopie geldig ID;  
-          BSN-nummer;  
-          IBAN-rekeningnummer   

Uw persoonsgegevens worden door RKDES opgeslagen ten behoeven van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:   
-          Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 
7 jaar.  
   

Verstrekking aan derden.   
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden.   
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:   
-          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;  
-          Het verzorgen van de loonadministratie;  
-          Het aanmelden van leden bij de KNVB en het NHV.  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze 
partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld 
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking 
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
schriftelijk toestemming voor geeft.   

Binnen de EU.  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.   

Minderjarigen.  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming 
is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.   

Bewaartermijn.  
RKDES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 
vereist.   

Beveiliging.  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;   
-          Alle personen die namens RKDES van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  
-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  
-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.   

Rechten omtrent uw gegevens.  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht 
om de door u  verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u 
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   
Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze 
toestemming in te trekken.   

Klachten.   
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. 
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.   

Vragen.  
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.   

Contactgegegevens.  
RKDES 
Schweitzerstraat 56 
1433 AH Kudelstaart 
pwmlentjes@gmail.com    
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Sportpark RKDES vanaf 1 september 2018 
op zaterdagmorgen rookvrij 

 

  

Sportpark RKDES is vanaf 1 september op de zaterdagmorgen van 
9.00-13.00 uur rookvrij. 

De zaterdagmorgen is een morgen dat er uitsluitend jeugd voetbalt en handbalt 
bij RKDES. Daarom is door het bestuur besloten het complex op deze ochtend 
rookvrij te maken. In december zal het bestuur deze maatregel evalueren.  
Er worden bij de ingang borden geplaatst die ons nieuwe beleid aangeven. 
Buiten het complex, links van de ingang, is er een asbak in de stoep geplaatst. 
Wij verzoeken U om deze plaats te gebruiken als rookplaats. 
Wij hopen dat deze maatregel door sociale controle gehandhaafd wordt. Met 
andere woorden: spreek gerust iemand aan die zich niet houdt aan dit beleid. 
 
Zien roken, doet roken 
Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs 
aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken. Een rookvrij 
sportpark draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. 
 
Daarom vragen we ouders om rond de velden op andere dagen ook niet te 
roken. Dit geldt dan ook op trainingsdagen en uitwedstrijden, als u naar uw kind 
gaat kijken. 
Met trainers en leiders ligt er uit het verleden al de afspraak dat ze niet roken op 
het complex als ze ‘in functie’ zijn.  
Wij verzoeken leiders en trainers ook om als ze buiten het complex zijn, met 
zichtbaar RKDES kleding aan, niet te roken. 
 
Rookvrije generatie 
Ons sportpark is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende 
kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportpark bij 
aan het realiseren van de Rookvrije Generatie. 
 
Informatie over Rookvrije Generatie:  
www.rookvrijegeneratie.nl 
Vragen of opmerkingen? 
Hebt u nog vragen of opmerkingen over het 
vernieuwde beleid dan kunt U altijd leden van het 
Bestuur hierover aanspreken. 
Of een e-mail sturen naar onze secretaris Peter Lentjes: pwmlentjes@gmail.com 
Namens het Bestuur van s.v. RKDES,Gert Ubink 
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vraagberichtjeoproephulpwieneemthetstokjeovergezochtmedewerkerwieowie 
 
Tijdens het voetbalseizoen komt er elke week een Treffer uit, deze Treffer wordt gemaakt door 

de redactie van de Treffer.  
Elke maandag ochtend van 09.00 tot ongeveer 11.00 uur wordt 
de Treffer in elkaar geknutseld. Door wie? Enthousiaste 
vrijwilligers natuurlijk. Er zijn vrijwilligers die eindeloos 
doorgaan, maar voor anderen komt er een dag dat je denkt: er 
is voor alles een tijd. De kinderen zijn volwassen, er wordt niet 
meer gevoetbald, je wordt voor ander vrijwilligerswerk 
gevraagd…… En die tijd is aangebroken voor 1 van de 
medewerkers bij de Treffer. Dus zijn we op zoek naar een 
vervanger. 
 

Taakomschrijving: 
-De laatste binnen gekomen mail plaatsen in de Treffer. (De Treffer wordt voor een groot 
gedeelte al op zondagavond gemaakt door de heer Vrolijk, maar er zijn vaak nog een paar 
berichten die later komen). 
-Lay-out verzorgen. 
-De Treffer op de website plaatsen. 
-De opzet voor de Treffer van de week erop maken. 
Wat verwachten we van jou: 
-enthousiasme 
-dat je kunt typen en werken met word 
-elke maandag ochtend een paar uur aan de slag  
 
Denk je: “ja dat is iets voor mij, zo wil ik me inzetten voor 
RKDES” neem dan contact op met ons, we vertellen je graag meer of kom een keer op 
maandagochtend kijken. 
Jan Vrolijk, Nico de Ron en Anita Gravendeel. 
detreffer@rkdes.nl CC:jph.vrolijk@kpnmail.nl  
tel. 06-46132554 
 

vraagberichtjeoproephulpwieneemthetstokjeovergezochtmedewerkerwieowie 
 

GEZOCHT MENSEN VOOR BESTUURSDIENSTEN OP ZONDAG 
 
RKDES is op zoek naar mensen die af en toe eens op zondag bestuursdienst willen draaien, 
we zijn dringend op zoek naar nog minstens 4 personen. 
 
WAT HOUD HET IN 
 
Op zondag de elftallen ontvangen en zorgen dragen voor de uitgifte van de sleutels en  
limonade of thee in de rust. 
Ook het ontvangen en begeleiden van de scheidsrechters, je bent dus het eerste 
aanspreekpunt van de club en tevens houd je een oogje in het zeil wat er in en om de 
kleedkamers gebeurt. 
 
In principe starten de wedstrijden om 10 uur dus moet je om 9 uur aanwezig zijn tot na de 
laatste wedstrijd omstreeks 4 uur ook een ochtend of middag is mogelijk. 
Heb je interesse en wil je RKDES helpen bel of mail me dan  
 
Tel 06-55893974 of eppobus@hotmail.com  
             EPPO 
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Barberichten: 
Voetbal  Zaterdag: 
RKDES JO11-3  01-09-2018  09:30 RKDES JO11-3 -    RODA '23 Rksv JO11-4 BE 
RKDES JO12-3  01-09-2018  09:30 RKDES JO12-3 -    FC Aalsmeer JO12-3 BE 
RKDES JO8-3   01-09-2018  09:30 RKDES JO8-3 -    FC Aalsmeer JO8-5  BE 
RKDES JO12-4  01-09-2018  11:00 RKDES JO12-4 -    DIOS sv. JO12-2  BE 
RKDES JO8-2   01-09-2018  11:00 RKDES JO8-2 -    CSW JO8-1   BE 
RKDES JO9-2   01-09-2018  11:00 RKDES JO9-2 -    Graveland 's JO9-1  BE 

 
  Zondag 
    02-09-2018  10:00  RKDES JO15-1 -  CSW JO15-2      veld 2 �  
    02-09-2018  10:00  RKDES JO17-1 -  KDO sv JO17-1     veld 1 �  
16254   02-9-2018 12:00  RKDES 3  DIOS 3    veld 5  
15615   02-9-2018 12:00  RKDES 4  Blauw-Wit  2   veld 4  
    02-09-2018  12:00  RKDES JO17-3 -  Legmeervogels JO17-2   veld 1R. (Ruben) Visser �  

 
Handbal Zaterdag 
 Zondag 
 

OUD PAPIER KUDELSTAART 
Vrijdagavond 7 september 2018 haalt 
de Stichting Supporting 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 

 

 Datum   Activiteit  
 

Bardienst: 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Groep 1: 
Truus Zethof  
Marleen v. Loon  

Groep 2: 
Anita Voorn 
LianneHogenboom 
 

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 
 

Wedstrijdprogramma RKDES selectie september 2018 
Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Scheidsrechters 
463  2-9-2018 14:00 PVC 1  RKDES 1   veld 1 H.P.  Sio  
7183  2-9-2018 11:00 Hillegom sv 2 RKDES 2   veld 1  
16254 2-9-2018 12:00 RKDES 3  DIOS 3   veld 5  
15615 2-9-2018 12:00 RKDES 4  Blauw-Wit s 2  veld 4  
   RKDES vrij    
       
15616 4-9-2018 20:15 HBC 3  RKDES 4   veld 2 Volman, H.J.M.  
       
507  9-9-2018 14:00 RKDES 1  DWSV 1   veld 1 J.  Fokker  
7181  9-9-2018 11:00 RKDES 2  DIOS 2   veld 1 R.  el Ktibi  
16259 9-9-2018 11:00 RCH 2  RKDES 3   veld 1   
15765 9-9-2018 12:00 RKDES 5  HBC 5   veld 2  

 
 
Team Klasse Leider en/of contactpersoon Trainer 
1e 3e klasse Q1 

    (West 2) 
Jasper Burgers 
Jan van der Maarl 

Kiri Kalaitzis 

2e 2e klasse A 
    (West 2) 

Ton Zeldenthuis 
Marius de Graauw 

Eric Zethof 

3e 4e klasse - 08 Mathijs de Bruin 
Bas Ubink 

Erik Mulder 

4e 4e klasse - 06 Wim Teeuwen Erik Mulder 
5e 6e klasse - 08 Rody Kennis 

Matthew Beringel 
Erik Mulder 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma: 23 september 2018 
Nicolaas Boys -   RKDES    
FC Aalsmeer -   ASC    
Alphen -    SV DIOS    
SV Bernardus -   MMO    
Graaf Willem  -   Sp.Leiden    
Van Nispen -    Voorschoten    
SV Warmunda -   SV WVC 

 

Uitslag: 

 
 
 
 
 
  
 
 



 11 

Competitieschema      RKDES 1 Seizoen 2018-2019       3e klasse West 2 Poule Q1 

 

23 september 2018 

Nicolaas Boys - RKDES 

FC Aalsmeer - ASC 

Van Nispen - Voorschoten 

Alphen - DIOS 

Graaf W II - Sp Leiden 

Bernardus - MMO 

Warmunda - WVC 

 

30 september 2018 

RKDES - Warmunda 

Voorschoten - FC Aalsmeer 

Nicolaas Boys - Alphen 

MMO - Graaf W II 

Bernardus - Van Nispen 

WVC - DIOS 

ASC - SJZ 

 

7 oktober 2018 

Alphen - RKDES 

FC Aalsmeer - Nicolaas Boys 

Van Nispen - Sp Leiden 

Graaf W II - WVC 

SJZ - MMO 

Warmunda - Bernardus 

DIOS - Voorschoten 

 

14 oktober 2018 

RKDES - Graaf W II 

FC Aalsmeer - Warmunda 

Nicolaas Boys - Van Nispen 

Sp Leiden - SJZ 

Bernardus - Alphen 

ASC - DIOS 

Voorschoten - WVC 

 

21 oktober 2018 

WVC - RKDES 

Van Nispen - FC Aalsmeer 

Graaf W II - Nicolaas Boys 

Alphen - ASC 

SJZ - Voorschoten 

DIOS - Sp Leiden 

Warmunda - MMO 

 

28 oktober 2018 

MMO - RKDES 

FC Aalsmeer - SJZ 

Van Nispen - Warmunda 

Nicolaas Boys - DIOS 

Alphen - Graaf W II 

Bernardus - WVC 

Sp Leiden - ASC 

 

4 november 2018 

RKDES - Sp Leiden 

WVC - FC Aalsmeer 

Graaf W II - Bernardus 

Warmunda - Nicolaas Boys 

ASC - Voorschoten 

DIOS - MMO 

Van Nispen - SJZ 

 

18 november 2018 

Voorschoten - RKDES 

FC Aalsmeer - Graaf W II 

Van Nispen - DIOS 

SJZ - WVC 

Nicolaas Boys - Bernardus 

Sp Leiden - Alphen 

ASC - MMO 

 

25 november 2018 

RKDES - ASC 

Bernardus - FC Aalsmeer 

Graaf W II - Van Nispen 

Alphen - Warmunda 

MMO - Voorschoten 

WVC - Sp Leiden 

DIOS - SJZ 

 

2 december 2018 

SJZ - RKDES 

FC Aalsmeer - Alphen 

Voorschoten - Nicolaas Boys 

MMO - WVC 

ASC - Graaf W II 

Sp Leiden - Bernardus 

DIOS - Warmunda 

 

9 december 2018 

RKDES - DIOS 

Nicolaas Boys - MMO 

Graaf W II - Voorschoten 

Alphen - Van Nispen 

Warmunda - Sp Leiden 

WVC - ASC 

Bernardus - SJZ 

 

16 december 2018 

Sp Leiden - FC Aalsmeer 

MMO - Alphen 

SJZ - Nicolaas Boys 

Voorschoten - Warmunda 

WVC - Van Nispen 

ASC - Bernardus 

DIOS - Graaf W II 

 

20 januari 2019 

Bernardus - RKDES 

FC Aalsmeer - DIOS 

Van Nispen - ASC 

Alphen - Voorschoten 

Nicolaas Boys - WVC 

Warmunda - SJZ 

Sp Leiden - MMO 

 

27 januari 2019 

RKDES - Van Nispen 

MMO - FC Aalsmeer 

Voorschoten - Bernardus 

Sp Leiden - Nicolaas Boys 

SJZ - Graaf W II 

WVC - Alphen 

Warmunda - ASC 

 

3 februari 2019 

RKDES - FC Aalsmeer 

Graaf W II - Warmunda 

MMO - Van Nispen 

SJZ - Alphen 

ASC - Nicolaas Boys 

Voorschoten - Sp Leiden 

DIOS - Bernardus 
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Stand KNVB west2.3e Kl  Poule Q1 

1 FC Aalsmeer 0 0 0 0 0 0 0    

2 Alphen 0 0 0 0 0 0 0    

3 ASC 0 0 0 0 0 0 0    

4 SV Bernardus 0 0 0 0 0 0 0    

5 SV DIOS 0 0 0 0 0 0 0    

6 Graaf Willem II/VAC 0 0 0 0 0 0 0    

7 MMO 0 0 0 0 0 0 0    

8 Nicolaas Boys 0 0 0 0 0 0 0    

9 Van Nispen 0 0 0 0 0 0 0    

10 RKDES 0 0 0 0 0 0 0    

11 VV SJZ 0 0 0 0 0 0 0    

12 Sporting Leiden 0 0 0 0 0 0 0    

13 Voorschoten '97 0 0 0 0 0 0 0    

14 SV Warmunda 0 0 0 0 0 0 0    

15 SV WVC 0 0 0 0 0 0 0    
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Een vette lach en een dikke traan bij het organiserende FC Aalsmeer op de 
slotdag van het Vaneman Automotive Toernooi. Het zaterdagteam veroverde met de 2-

0 winst op RKDES voor de achtste keer de toernooizege, de 
geplaagde zondagformatie ging op gênante wijze (8-0) door de 
gehaktmolen tegen KDO.  
Niet onder ideale omstandigheden, af en toe een forse regenbui en 
niet veel publiek, veroverde het zaterdagteam van FC Aalsmeer 
gisteravond voor de achtste maal de toernooibokaal. Op het complex 
aan de Beethovenlaan zegevierde de eersteklasser op de tweede 
dag van het Vaneman Automotive Toernooi verdiend met 2-0 over 
het Kudelstaartste RKDES.  
Evenals vorig jaar werd de toernooizege door de formatie van trainer 
Van Garderen op het nippertje binnengehaald. Dit had alles te 
maken met de wonderlijke en bijna gênante taferelen die zich 
zaterdagavond op het andere veld afspeelden bij het treffen tussen 
het zondagteam van FC Aalsmeer en tweedeklasser KDO.       Foto: Jaap Maars 

 
Gehakt 
De Kwakelaars maakten op het hoofdveld gehakt van de zeer matig acterende opponent. Versloegen de 
Aalsmeerders op de eerste wedstrijddag nog op basis van veel inzet en door een zeer groot portie geluk 
buurtgenoot RKDES verrassend met 2-1, gisteren bleef er geen spaan heel van de dolende rood groenen. Met 
maar liefst 8-0 werd FC Aalsmeer genadeloos door de vleesmolen gehaald.  
Onwaardige prestatie natuurlijk door de formatie van Marco Bragonje die in vergelijking met drie dagen geleden 
door afwezigheid van enkele basisspelers een beroep moest doen op een aantal jeugdige vervangers. Ondanks 
de mutaties verwachtte niemand van de betrokkenen deze afstraffing voor de derdeklasser die gezien het 
wedstrijdbeeld en doelkansen nog grotere vormen had kunnen aannemen.  
Voor rust draaide de Kwakelse machine al op volle toeren, gaten in de defensie bij de thuisclub werden makkelijk 
gevonden. Doelpunten in de eerste helft van Fabian van der Hulst (strafschop), Bas Kok, Joeri Stange en Mathijs 
van Rijn. Na de pauze wederom twee keer Van Rijn, en in de laatste drie minuten bepaalden Jesse Stange en 
Mitchel Smits de eindstand op 0-8.  
Eén doelpunt tekort 
Tijdens de slotfase van de martelgang had FC Aalsmeer de eer nog kunnen redden. Alexander Goes raakte de 
lat. De thuisclub, waarvan het nog steeds de vraag is of er een tweede selectieteam kan worden samengesteld, 
droop met het hoofd diep gebogen van het veld.  
KDO, tweede zege in een serie van vier oefenduels, keek reikhalzend uit naar het resultaat op het andere veld. 
Met de monsterscore hadden de Kwakelaars over twee dagen twaalf punten (elk score is een punt extra) 
verzameld. De toernooibeker mee naar de Vuurlijn?  
Uiteindelijk kwam de ploeg van trainer De Jong na simpel rekenwerk één doelpunt tekort voor een huldiging in het 
clubhuis van de rood groenen. De eer ging voor de derde achtereenvolgende maal naar het vlaggenschip van FC 
Aalsmeer dat door de winst op de eerste wedstrijddag tegen KDO de toernooiprijs zaterdagavond voor de achtste 
keer kreeg overhandigd.  
Chelton Linger 
De formatie van Van Garderen heerste op de regenachtige zaterdagavond evenals drie dagen eerder opnieuw 
over haar opponent. RKDES, nog in opbouw naar een A-selectie, probeerde moedig weerwerk te bieden, het 
klasseverschil was evenwel te groot tussen de eerste- en derdeklasser.  
Bij de Aalsmeerders stond ditmaal als centrumspits Chelton Linger opgesteld. Zijn concurrent Jordy de Groot 
begon op de bank. De dertigjarige Linger, door zijn flinke postuur fysiek sterk en daarom bijna niet van de bal te 
krijgen, bracht zijn ploeg rond de 30e minuut op 1-0. De oudspeler van onder meer AFC, Quick Boys, Swift, 
Zeeburgia en vorig seizoen DCG, was kort na de pauze ook de maker van de 2-0.  
Kort daarna zat de taak erop voor Linger. Langer dan een uur voluit spelen is nog geen optie voor de aanvaller 
die worstelt met zijn lichaamsgewicht. Daan Vaneman, een paar uurtjes eerder de vakantiekoffer uitgepakt, was 
zijn vervanger. Vanaf het begin van de tweede helft was ook De Groot in het veld gekomen. Tevens kwam 
aanvaller Gillano Eijken binnen de lijnen.  
FC Aalsmeer, in deze wedstrijd met Jeremaih Veldman (overgekomen van FCA-zon) 
onder de lat, consolideerde simpel de 2-0 voorsprong. Vrij soepel op weg naar de 
zoveelste toernooiwinst. Van Garderen en zijn spelersgroep kregen even later in de 
kantine de toernooiprijs uitgereikt.  
Eerstvolgende duel voor de eersteklasser is volgende week zaterdag (15.00 uur) de 
bekerwedstrijd in de Kwakel tegen KDO. Oefenduel maandag tegen Legmeervogels 
gaat niet door. Teveel spelers bij de rood groenen met diverse pijntjes.  
     Bron Voetbal in Aalsmeer        Foto: Jaap Maars  
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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 
3242  1-9-2018  12:30 Sporting Martinus VR1  RKDES VR1 veld 2 
3245  8-9-2018  13:00 RKDES VR1    CSW VR3 veld 2 
3243  15-9-2018 13:15 Hoofddorp s.v. VR2   RKDES VR1 veld 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 
Team   Datum/tijd  Thuis     Uit     CO/VR/BE 
RKDES MO11-2 1-9-2018 9:00  RODA '23 Rksv MO11-1 -  RKDES MO11-2 BE 
RKDES MO11-1 1-9-2018 13:30  Overbos sv. MO11-1 -   RKDES MO11-1 BE    

 
Uitslagen  
Team   Datum/tijd Uit            Uitslag 

 
 
 

 
 

 
Programma: Zondag 
Datum  Aanvang  Thuis     Uit         veld 
02-09-2018  13:00  Sporting Martinus JO19-2 -  RKDES JO19-1     veld 1 �  
02-09-2018  10:00  RKDES JO15-1 -    CSW JO15-2      veld 2 �  
02-09-2018  10:00  RKDES JO17-1 -    KDO sv JO17-1     veld 1 �  
02-09-2018  11:00  Waterwijk asc JO17-5 -  RKDES JO17-2     veld 1 �  
02-09-2018  12:00  RKDES JO17-3 -    Legmeervogels JO17-2   veld 1R. (Ruben) Visser �  
02-09-2018  09:00  TABA afc JO14-1 -   RKDES JO14-1     veld 1 TABA �  
04-09-2018  18:00  A.veen/Heemraad JO13-2 -  RKDES JO13-1     veld 3 Amstelveen �  
 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Uitslagen:    
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Programma:  Zaterdag 
Team   Datum/  tijd  Wedstrijd       CO/VR/BE 
RKDES JO10-2  01-09-2018 08:30 Sporting Martinus JO10-4 -  RKDES JO10-2  BE 
RKDES JO10-3  01-09-2018 08:45 FC Aalsmeer JO10-4 -   RKDES JO10-3  BE 
RKDES JO10-4  01-09-2018 08:30 VVC fc JO10-4 -    RKDES JO10-4  BE 
RKDES JO10-5  01-09-2018 10:15 FC Aalsmeer JO10-5 -   RKDES JO10-5  BE 
RKDES JO10-6M  01-09-2018 08:45 Argon JO10-2 -    RKDES JO10-6M  BE 
RKDES JO11-1  01-09-2018 10:15 FC Aalsmeer JO11-1 -   RKDES JO11-1  BE 
RKDES JO11-2  01-09-2018 10:15 Argon JO11-2 -    RKDES JO11-2  BE 
RKDES JO11-3  01-09-2018 09:30 RKDES JO11-3 -    RODA '23 Rksv JO11-4 BE 
RKDES JO12-3  01-09-2018 09:30 RKDES JO12-3 -    FC Aalsmeer JO12-3 BE 
RKDES JO12-4  01-09-2018 11:00 RKDES JO12-4 -    DIOS sv. JO12-2  BE 
RKDES JO13-1  04-09-2018 18:00 A.veen/Heemraad JO13-2 -  RKDES JO13-1  BE 
RKDES JO8-1   01-09-2018 09:00 KDO sv JO8-2 -    RKDES JO8-1   BE 
RKDES JO8-2   01-09-2018 11:00 RKDES JO8-2 -    CSW JO8-1   BE 
RKDES JO8-3   01-09-2018 09:30 RKDES JO8-3 -    FC Aalsmeer JO8-5  BE 
RKDES JO9-2   01-09-2018 11:00 RKDES JO9-2 -    Graveland 's JO9-1  BE 
RKDES JO9-4M  01-09-2018 08:45 Amstelveen JO9-6M -   RKDES JO9-4M  BE 
 

 
 
Uitslagen:   
Team   Datum/tijd  Wedstrijd         Eindstand** 
 
 

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

 zaterdag 9 juni 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 JO10-4 11 6 1 4 19 1,7 53 31 

8 RKDES JO9-4 10 5 2 3 17 1,7 49 40 

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 JO8-4 10 4 3 3 15 1,5 63 55 

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

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

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

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

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

23 RKDES JO9-7M 10 2 2 6 8 0,8 42 71 

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

25 RKDES MO13-2 10 1 2 7 5 0,5 4 21 

26 RKDES JO10-5 10 1 1 8 4 0,4 11 89 

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: 

De jeugd heeft de toekomst 
RKDESJO9-2 tegen de ouders 
Het WK is in volle gang. Hoewel Spanje - Portugal de wereld overgaat als een van de mooiste wedstrijden ooit, 
kijken de echte kenners uit naar het treffen tussen het sterrenteam jongens-onder-9-twee tegen hun ouders.  
Op een speciaal afgezet veld treden beide teams aan. Er wordt nog geprobeerd om de tweeling Burgers bij de 
volwassen te krijgen, maar Dennis is onverbiddelijk: alles onder de 1 meter 40 speelt met elkaar tegen iedereen 
die langer is. Later zal blijken dat hier de wedstrijd al verloren wordt.  
Beide teams kiezen voor een vrije opstelling en dito tenue. Gertie neemt de fluit ter handen en blaast voor de 
aftrap.  
Dat de ouders nog niet op elkaar ingespeeld zijn, blijkt aan de eerste minuten. De kleiner-dan-1,40meter zetten 
aan een weten druk te zetten. De ouders worden veel op eigen helft gehouden. Hierdoor wordt er snel een corner 
afgedwongen. Vol zekerheid roepen de ouders dat de bal hoog voorgezet mag worden. Een inschattingsfout met 
grote consequenties.  
Want Pieter geeft de bal voor en via de ellebogen van Renate valt de bal voor de goal. En als een duveltje-uit-
een-doosje schiet Mees tussendoor en knikt de bal op de goal. Zelfs met haar handbal reflexen staat keepster 
Esther kansloos. 1-0 voor de jongeren.  
Kreten als “zie je wel papa, ik zei toch dat we gingen winnen” klinken uit meerdere kelen.  
De ouders moeten duidelijk een tandje harder dan ze van tevoren hadden bedacht. Vanuit de achterhoede weet 
Gerben zijn onvrede met de ontstane situatie niet te onderdrukken en maant zijn team een stapje extra te doen.  
Dit helpt het team. De balsnelheid gaat omhoog. Er komen betere combinaties en de ouders spelen het befaamde 
tikkie-takkie voetbal.  

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  
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De jongeren worden hierdoor het bos ingestuurd. Een counter die vanuit achter wordt opgebouwd komt via 
Wilfred naar Bart, die op zijn beurt Paul ziet vrijstaan bij de tweede paal. Paul schiet beheerst in en de gelijkmaker 
is een feit. Keeper Matthijs mag de bal uit het net vissen.  
Daarna een soortgelijke actie en de Paul zorgt ook voor de 1-2.  
Een kleine vreugdedans van de ouders zorgt voor onvrede bij de jonge spelers. Zo hadden ze dat niet bedacht. 
Ze weten dat ze dit de komende 30 jaar moeten horen als ze de ontstane score niet snel kunnen omdraaien.  
Achterin wordt ook dichter op de man gespeeld. Dit resulteert in kleine spelers die omver worden gelopen, maar 
het sportieve karakter zorgt ervoor dat dit steeds snel wordt opgelost. Gertie kan de kaarten uiteindelijk niet op 
zak houden en toont Paul de gele kaart op het moment dat Coen wordt gevloerd.  
Dan ontstaat een merkwaardige situatie als Esther de bal vanuit haar handen uitschiet. De spelregels worden 
overtreden en na overleg met de videoscheids legt Gertie de bal op de stip. De kans op de gelijkmaker. Maar 
Esther herstelt haar eigen fout, door met een gestrekt handbal-been de bal te keren. Een zucht van verlichting bij 
de ouders. De zwaar bevochte voorsprong wordt behouden.  
Dan is het rust. Er is voor frisdranken en water gezorgd. De ouders staan hard uit te hijgen, terwijl de jeugd nog 
fris oogt.  
Als Gertie fluit voor de tweede helft zien we een frisser jo9-2. Voortvarend zoeken ze de aanval op. Lars Kuin 
heeft ondertussen gewisseld en is gaan keepen. Aan de andere kant staat zijn moeder hetzelfde te doen.  
Er wordt door beide teams hard gewerkt. Vooral het sterke middenveld bij de ouders maakt het verschil. Renate, 
Iris en Dennis weten de afstand tussen de achterhoede en voorhoede goed te overbruggen. Daarbij hebben de 
ouders ‘de Ronaldo van Kudelstaart’. Het duurt ook niet lang of Paul maakt zijn hattrick een feit. 3-1 en nog maar 
een knappe 15 minuten op de klok.  
Maar zoals zo vaak toont de jo9-2 veerkracht. Er staat simpelweg te veel op het spel.  
Dan keert de wedstrijd. De verdediging denkt al op rozen te zitten en ziet daardoor een van de dames Burgers 
over het hoofd. Gertie is onverbiddelijk en legt de bal op 3 meter. Esther is kansloos en de aansluitingstreffer is 
een feit. Hier zien we dat Esmee en Rosa beter toch bij de volwassen hadden mee kunnen laten doen.  
Maar dan houdt het niet op. De ouders komen niet meer van hun eigen helft. Gerben, Kiki en Wieke hebben het 
druk achterin. En niet geheel onverwacht lukt het Mees om de gelijkmaker erin te schieten. Een gejuich uit alle 
kinderkelen stijgt op van de velden van RKDES. Het is mogelijk... 
De vaders hebben het meer nodig van de brute kracht. Dit ondervindt Matthijs op het moment dat de voorzet van 
Wilfred in zijn buik komt. Ook Pieter moet het ontgelden als er fysiek wordt verdedigt. Gertie houdt de wedstrijd 
strak en heeft ook geen keuze dan een penalty te geven.  
Vanaf de flexibele penaltystip kan Pieter de overwinning naar zich toetrekken. Het is muisstil als Pieter de 
aanloop neemt. Dit is het moment van de waarheid. Eeuwig horen van je ouders dat ze toch echt beter zijn dan jij. 
Ook de ouders houden het niet en vestigen alle hoop op de katachtige reflexen van Esther. Pieter is 
onverbiddelijk en zet de 4-3 op het scorebord.  
Met een laatste krachtinspanning probeert Paul nog van afstand de goal te raken. Dat hij daarbij zijn krachten iets 
onderschat blijkt uit de bal die twee velden verder pas de grond raakt. Maar dan is het tijd. De ouders gaan onder 
tegen hun dochters en zonen.  
Na nog een penaltyreeks worden de handen geschud. Een wedstrijd die nog lang de gemoederen bezig gaat 
houden. Onder het genot van een klein biertje en ranja zal ‘s avonds de wedstrijd worden nabesproken. Maar het 
is duidelijk de nieuwe generatie is er klaar voor... 
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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  

 

 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 


