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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    Antoine Groot    Wedstrijdsecr./ Ledenadm  

Joke Ubink    Petra.verheijen1967@gmail.com  Tel.       Wendy Verzeilberg    

Cactuslaan 25 1433 GZ  Tel.: 06-51101565    antoinegrand@hotmail.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 42 
Donderdag 18 oktober 2018 RKDES 5  
Zaterdag  20 oktober 2018 Barteam Martine 
Zondag  21 oktober 2018 ouders 
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen 
bij Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten: 
26-10-2018: Klaverjascompetitie RKDES 
03-11-2018: Midgetsjoelen  
26-11-2018: Algemene Ledenvergadering RKDES 
30-11-2018: Klaverjascompetitie RKDES 
08-12-2018: Kerst klaverjassen  
15-12-2018: KerstBLINGO 
29-12-2018: Olieballentoernooi 
06-01-2019: Puzzelrit en nieuwjaarsreceptie  
19-01-2019: FIFA-JO19 toernooi 
25-01-2019: Klaverjascompetitie RKDES 
03-02-2019: Derby Aalsmeer muziek in de kantine  
      en langere openingstijd .  
09-02-2019: Vrijwilligersavond  
01/05-03:     Carnaval Poelgilderdam  
09-03-2019: Voetbalquiz  
22-03-2019: Klaverjascompetitie RKDES  
April/mei:      Superloterij en bazar 
20-04-2019: Paastoernooi mini's, JO8 t/m JO12 
11-05-2019: Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
17-05-2019: Sportdag Antonius school  
29-05-2019: Meidenclinic 
30-05/01-06: RKDES voetbalkamp  
12-06-2019: Meidenclinic 
16-06-2019: Seizoensafsluiting B selectie / Dames  
23-06-2019: Prutrace.  
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Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

WAAROM ACCEPTEREN SPELERS EN CLUBS GEEN NEE MEER? 
 

 
Op ruim vijftigduizend overschrijvingen in het amateurvoetbal worden circa drieduizend 
dispensatieverzoeken gedaan voor spelers die hun overschrijvingsformulier te laat hebben ingestuurd. 
Indien er sprake is van overmacht, word je alsnog overgeschreven. Heb je geen geldende reden en je 
bent meer dan een paar dagen te laat, dan houdt het voor de KNVB op en zul je nog een seizoen bij je 
‘oude’ club moeten spelen. 
 
Dit hebben we zo met elkaar afgesproken en het is anders onmogelijk om de uiteenlopende competities 
op tijd te kunnen organiseren. Bovendien zou het niet eerlijk zijn om clubs die te laat zijn meer ruimte te 
geven dan verenigingen en spelers die het wel keurig op tijd weten te regelen en zich aan de afspraken 
houden. Tot zover niks aan de hand. Ware het niet, dat we nu al een aantal seizoenen achter elkaar een 
lichte toename zien van het aantal overschrijvingen én dispensatieverzoeken, maar een explosieve groei 
waarnemen van het aantal mensen, dat geen nee meer accepteert. Met name in de A-categorie van het 
amateurvoetbal. 
 
Wat betekent dat? 
  
Veel weerwoord en eindeloze discussies. Waarbij vaak drie of meer mensen bij een vereniging de KNVB 
bestoken met mails, brieven en telefoontjes. Meestal in de trant van: 
 
 ‘Terecht hoor, dat de overschrijving is afgewezen, we waren gewoon te laat, maar kan er in dit geval 
toch geen uitzondering gemaakt worden? Het is zo ontzettend belangrijk voor deze speler of speelster. 
Bovendien, de KNVB is er toch voor de leden?’ 
  
Ook op andere terreinen in het amateurvoetbal lijken mensen het steeds moeilijker te vinden om 
genoegen te nemen met een besluit waar ze het niet mee eens zijn. Neem de uitspraken van de KNVB 
Tuchtrechtspraak. Let wel; dat is een onafhankelijk orgaan met aanklagers en rechters, die vrijwillig 
proberen de regels van het voetbal te handhaven. Er hoeft maar een schorsing te worden uitgesproken 
of de kort gedingen vliegen je om de oren in Zeist. Het lijkt wel alsof de KNVB Tuchtrechtspraak per 
definitie wordt gezien als een instituut, waar je tegen aan kunt schoppen, ook al heb je geen gelijk, je 
probeert het toch te krijgen. Desnoods in hoger beroep. Zelfs het afwijzen van gratieverzoeken, voor 
spelers die langdurig geschorst zijn vanwege zeer ernstige overtredingen, wordt aangevochten. En voor 
je het weet raak je verzeild in trajecten, waar niemand op zit te wachten. 
  
Evenmin als er van de bond geen nee meer wordt geaccepteerd, krijgen verenigingen met hetzelfde 
fenomeen te maken. Leden beschouwen het lidmaatschap van hun voetbalclub steeds meer als een 
abonnement op Netflix. Je betaalt contributie, dus je mag ervan uitgaan dat alles piekfijn is geregeld. 
  
Individualisering, consumentisme, verruwing van de maatschappij, verlies van vertrouwen in instituten, 
de sociale media … Er zullen legio verklaringen zijn waarom mensen steigeren van een nee. Ik kan en 
wil er niet aan wennen. Een vereniging is er voor en door leden, geen product wat je eventjes in de 
supermarkt koopt. Bovendien wordt geen mens slechter van een nee op zijn tijd. Integendeel zelfs. 
 
Bij tegenwind gaat de vlieger hoger. 
 
Jan Dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal KNVB. 
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CONTRIBUTIE, ABONNEMENT DE TREFFER SEIZOEN 2018/2019 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 november 2017 zijn de 
contributiebedragen voor het  seizoen 2018/2019 als volgt vastgesteld: 

Voetbal 

via incasso  

2018/2019 

via acceptgiro  

2018/2019 

Mini's  € 87,50 € 102,50 

Onder 11 voetbal € 131,00 € 146,00 

Onder 13 voetbal € 137,00 € 152,00 

Onder 17 voetbal veld € 160,00 € 175,00 

Onder 17 voetbal zaal € 130,00 € 145,00 

Onder 19 voetbal veld € 192,00 € 207,00 

Onder 19 voetbal zaal € 155,00 € 170,00 

Onder 19 veld en zaal  € 225,00 € 240,00 

Senioren veld  € 226,00 € 241,00 

Senioren zaal € 175,00 € 190,00 

Senioren zaal en veld half € 214,00 € 229,00 

Senioren veld en zaal  € 300,00 € 315,00 

Senioren veld half € 110,00 € 125,00 

Heren 35+/Dames 30+ € 90,00 € 105,00 

Handbal   

F2-jeugd  € 75,00 € 90,00 

F1-jeugd  € 120,00 € 135,00 

E-jeugd  € 147,00 € 162,00 

D-jeugd  € 173,00 € 188,00 

C-jeugd  € 183,00 € 198,00 

B-jeugd  € 205,00 € 220,00 

A-jeugd  € 221,00 € 236,00 

Senioren veld en zaal  € 267,00 € 282,00 

Senioren zaal  € 241,00 € 256,00 

Veteranen zaal  € 195,00 € 210,00 

De Treffer Bezorg € 32,50 € 32,50 

 
 
 
Nog enkele belangrijke opmerkingen: 
- enkele seizoenen geleden is de categorie vijfjarigen bij de voetbal vervangen door mini’s; in deze categorie mini’s zit ook een gedeelte van de 
F-pupillen. Onder de categorie mini’s vallen de leden die geboren zijn op of na 1-1-2012.  
- bijna alle leden hebben RKDES een machtiging verleend om de contributie in twee termijnen van hun rekening af te schrijven. Voor het 
verlenen van een machtiging wordt door RKDES op bijna alle categorieën een korting van € 15,- gegeven.  
- wilt u de vereniging alsnog een machtiging verlenen dan kunt u hiervoor de strook gebruiken die op het inschrijfformulier staat. Dit formulier is 
te downloaden vanaf de website. De ingevulde en ondertekende  strook kunt u bij ondergetekende in de bus doen (T.G.M. Raadschelders, 
Calveslo 78, 1433 NJ Kudelstaart), dan zal de machtiging vanaf het seizoen 2019/2020 ook voor u gaan gelden.  Ook kunt u mij hiervoor een e-
mail sturen met de mededeling dat RKDES vanaf het seizoen 2019/2020 gemachtigd wordt om de contributie en/of abonnement van De Treffer 
van uw rekening ………………………. (op deze plek uw IBAN rekeningnummer invullen) af te schrijven. Mocht ik de strook of het e-mailbericht 
voor 30 september a.s. ontvangen dan zal de machtiging bij de aanvang van dit seizoen al ingaan. 
- leden, abonnees van de Treffer die nog geen machtiging hebben afgegeven krijgen begin oktober een nota met het verzoek om deze voor 1 
november 2018 te voldoen. Een eventuele aanmaning zal verhoogd worden met aanmaningskosten. Van de leden die een machtiging aan de 
vereniging hebben verleend zal begin oktober 2018 de 1

ste
 termijn van hun rekening geïncasseerd worden en de 2

de
 termijn begin februari 2019.  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ondergetekende bellen (0297-340807), een reactie sturen (Calveslo 78, 1433 NJ 
Kudelstaart) of mailen (theoraad@caiway.nl). Namens de vereniging dank ik u bij voorbaat voor uw medewerking en tijdige betaling 
           Theo Raadschelders, ledenadministratie.  
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Aanmelden voor het Open Kudelstaartse Midgetsjoel Kampioenschap voor jong & oud op 3 november! 
 
Op zaterdag 3 november organiseert RKDES het jaarlijkse Open Kudelstaartse Midgetsjoel Kampioenschap voor 
iedereen uit Kudelstaart en omstreken.  
Volgens jarenlange traditie wordt er op zaterdagavond gestreden om de titel  
Midgetsjoelkampioen van Kudelstaart.  
Nieuw dit jaar is dat ook de jeugd aan de haal gaan met deze titel. 
 In de middag speelt de jeugd van 5 tot en met 15 jaar van 15.00 tot 16.30.  
Er wordt een indeling gemaakt in 3 leeftijdsklassen om het wel leuk en eerlijk te houden.  
Het avondprogramma voor iedereen van 16 jaar en ouder start om 20.00.  
Je meldt je aan en speelt in koppels van 2 personen.  
Voor de jeugd tot en met 15 jaar is deelname gratis.  
In de avond bedraagt het inschrijfgeld EUR 7,50.  

Inschrijven kan via www.rkdes.nl 
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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 per direct of vanaf de 
herfstvakantie. 

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 
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-  

-  

- Nieuwe leden binnen de commissie.  

Wat houdt dat in? 
Je helpt bij alle activiteiten nadenken hoe we het gaan aanpakken maar ook beslissen we met 
elkaar de menukaart en alle veranderingen binnen de kantine. We zorgen ervoor dat alles 
duidelijk is voor de vrijwilligers en dat alles reilt en zeilt. 

- Vaste bar-teams voor zaterdag en zondag. 

Wat houdt dat in? 
Wil jij met een aantal leuke, gezellige en enthousiaste mensen altijd bij elkaar zijn als je de 
bardiensten voldoet? Dan is dit de kans om dat op te pakken! Al vanaf 5 mensen ben je een 
barteam! Bij drukte wordt dit aangevuld door de mensen die zich via de voetbal.nl-app aanmelden 
voor de bardienst. Er is 1 vaste coördinator binnen het team zodat Mariëlle kan appen als er 
veranderingen zijn binnen de kantine en andere zaken. We leren de coördinator hoe te openen 
en te sluiten. Een groot voordeel is dat je altijd met elkaar de dag draait. Vooral op zondagmiddag 
is dit erg gezellig. ☺ 

- Coördinatoren openen en sluiten. 

Wat houdt dat in? 
Op zaterdag- of zondagochtend de kantine openen, het wisselgeld in de kassa te doen en alles 
aan te wijzen aan de ouders die draaien op deze dag. Een tweede coördinator is er nodig voor 
het sluiten van de kantine: Alles weer netjes achterlaten en opbergen. Natuurlijk krijg je in het 
begin begeleiding om het te leren. ☺ 

- Vrijdagmiddag gezonde kantine smeerteam. 

Wat houdt dat in? 
Heb je moeite om de kantinediensten te voldoen omdat je bijvoorbeeld in het weekend werkt? 
Sluit je dan aan bij de smeerploeg op vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Wij smeren 
iedere week in het voetbalseizoen en hoe drukker het weekend hoe meer gezonde sportkantine 
producten er nodig zijn!  

Meer info nodig en/of aanmelden gaat via Mariëlle Buskermolen 
kantinecommissie@rkdes.nl  

We hebben jou nodig om alles goed en soepel te laten verlopen! 
 
 

 

 
 
Helaas heeft het bestuur van RKDES. Geen nieuwe mensen gevonden voor 
bestuursdienst . Daarom zijn de sleutels tegen betaling van een borg verkrijgbaar 
achter de bar.  
Tevens staan er cans met limonade klaar achter de bar . 
Wij vragen U om zelf te zorgen dat de kleedkamer en bestuursdienstkamer netjes 
blijven.          Bestuur RKDES   Gert Ubink  
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De jeugdcommissie is nog op zoek naar vrijwilligers voor de volgende zaken: 

- Wedstrijdsecretaris JO8 t/m JO12, bij voorkeur een ouder uit deze 
leeftijdscategorie 

- Secretaris van de jeugdcommissie 
- Leden voor de evenementencommissie Jeugd, je kan je ook aanmelden 

voor 1 of 2 specifieke evenementen (zie de evenementenkalender 
verderop in deze nieuwsbrief) 

- Organisator ‘Pupil van de Week’ (uitnodigen, verslagen etc., niet voor de 
dag zelf dat regelt Sjaak Kok), bij voorkeur een ouder van de mini’s, JO8 
of JO9   

            -Coördinator JO15 
     Vragen of aanmelden? Belinda Buskermolen, jeugdcommissie@rkdes.nl.  

 

Seizoensopening jeugd wordt herfstclinic 
Door de vroege start van het seizoen in combinatie met de schoolvakantie organiseren we dit jaar geen 
seizoensopening. Daarvoor in de plaats wordt er op de 1

e
 zaterdag van de herfstvakantie een clinic georganiseerd 

voor de zaterdag jeugd (mini’s t/m JO14-zaterdag en -zondag, meiden & jongens). Tijdens deze herfstclinic wordt 
weer gestreden om de titel ‘Het beste Schot van RKDES’ en dit jaar voor het eerst bootcamp door Michael en 
Suzanne. 
We zoeken voor deze leuke ochtend nog spelbegeleiders. 
 Aanmelden kan bij Belinda Buskermolen, jeugdcommissie@rkdes.nl. 

Barberichten: 
Voetbal woensdag 
  Zaterdag 
RKDES JO8-3  20-10-2018 09:30 RKDES JO8-3 -   BSM sv JO8-2   CO 
RKDES JO9-3  20-10-2018 09:30 RKDES JO9-3 -   Hillegom sv JO9-5  CO 
RKDES JO10-6M 20-10-2018 11:00 RKDES JO10-6M -   FC Aalsmeer JO10-6 CO 
RKDES JO12-3 20-10-2018 09:30 RKDES JO12-3 -   Overbos sv. JO12-5  CO 

 
  Zondag 
  21-10-2018 12:00  RKDES JO15-3 -   SDZ JO15-4  R. (Ruben) Visser veld 1 �  
 

Handbal Zaterdag 
  Zondag 
 
Kleedkamerindeling  
 

 
Schoonmaak:Coördinator:Dhr. Hans Brand: 

 0172-509290/06-10118231   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groep 1: 
Marleen v. Loon  
Truus Zethof  
Data: 
26/11  21/1   

Groep 2: 
Anita Voorn 
Lianne Hogenboom 
Thea Buskermolen 
Data: 
5/11  10/12  4/2 

Gastvrouwen: 2018- t/m 3 februari 2019  
(Daarna herindeling 3

e
 klasse West2, poule Q1) 

Dus nu ‘definitieve’ lijst  per 22 sept is 
04-11-18 Hyke  25-11-18 Thea 
09-12-18 Hyke  27-01-19 José 
03-02-19 Ineke 
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Planning Bardiensten 
Herfstweek 43 Donderdag  25 oktober 2018  RKDES 4  
Herfstweek 43 Zaterdag  27 oktober 2018  Barteam MAAIJ  
Herfstweek 43 Zondag  28 oktober 2018  Barteam Marcel (O14-1)  
 Week 44 Donderdag  01 november 2018 Leen Stieva/Peter van de Bergen  
 eek 44 Zaterdag  03 november 2018 ouders Hans/Natascha 
 Week 44 Zondag  04 november 2018 Barteam Olaf Schouwenburg  
 Week 45 Donderdag  08 november 2018 Fred van Leeuwen/Peter Loogman  
 Week 45 Zaterdag  10 november 2018 Barteam Chrystèle Brassem  
 Week 45 Zondag  11 november 2018 ouders  
 Week 46 Donderdag  15 november 2018 RKDES 4  
 Week 46 Zaterdag  17 november 2018 ouders Esmeralda/Natascha 
 Week 46 Zondag  18 november 2018 ouders  
 Week 47 Donderdag  22 november 2018 Wim Loon/Erik van den Beitel  
 Week 47 Zaterdag  24 november 2018 Barteam MAAIJ  
 Week 47 Zondag  25 november 2018 Barteam Olaf Schouwenburg  
 Week 48 Donderdag  29 november 2018 Antoine Groot/Marius de Graauw  
 Week 48 Zaterdag  01 december 2018 ouders Hans/Natascha 
 Week 48 Zondag  02 december 2018 ouders  
 Week 49 Donderdag 0 06 december 2018 RKDES 3  
 Week 49 Zaterdag  08 december 2018 Barteam Martine  
 Week 49 Zondag  09 december 2018 Barteam Debby  
 Week 50 Donderdag  13 december 2018 RKDES 4  
 Week 50 Zaterdag  15 december 2018 Barteam Chrystèle Brassem  
 Week 50 Zondag  16 december 2018 ouders  
 Week 51 Donderdag  20 december 2018 Leen Stieva/Peter van de Bergen  
Kerst Week 51 Zaterdag  22 december 2018 Niks plannen??  
Kerst Week 51 Zondag  23 december 2018 KANTINE DICHT!!  
Kerst Week 52 Donderdag  27 december 2018   
Kerst Week 52 Zaterdag  29 december 2018   
Kerst Week 52 Zondag  30 december 2018   
Kerst Week 1 Donderdag  03 januari 2019   
Kerst Week 1 Zaterdag  05 januari 2019  niks plannen  
Kerst Week 1 Zondag  06 januari 2019  niks plannen  
 Week 2 Donderdag  10 januari 2019  Fred van Leeuwen/Peter Loogman  
 Week 2 Zaterdag  12 januari 2019  niks plannen  
 Week 2 Zondag  13 januari 2019  niks plannen  
 Week 3 Donderdag  17 januari 2019  Wim Loon/Erik van den Beitel  
 Week 3 Zaterdag  19 januari 2019  Barteam MAAIJ  
 Week 3 Zondag  20 januari 2019  ouders  
 Week 4 Donderdag  24 januari 2019  Antoine Groot/Marius de Graauw  
 Week 4 Zaterdag  26 januari 2019  ouders Esmeralda/Natascha 
 Week 4 Zondag  27 januari 2019  Barteam Marcel (O14-1)  
 Week 5 Donderdag  31 januari 2019  RKDES 4  
 Week 5 Zaterdag  02 februari 2019  Barteam Martine  
 Week 5 Zondag  03 februari 2019  Barteam Olaf Schouwenburg  
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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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Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink 
 
Wedstrijdprogramma RKDES selectie september 2018 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Nummer Datum  Tijd  Thuisteam  Uitteam  Veld  Scheidsrechters 
79360 21-10-2018 14:00 WVC 1   RKDES 1  veld 1  N. de Jong   
   RKDES 2 vrij      
   RKDES 3 vrij      
130873 21-10-2018 12:00 Meer de 5   RKDES 4  veld 1     
140420 21-10-2018 13:00 Olympia Haarlem 2 RKDES 5  veld 1    
         
140843 24-10-2018 19:30 Swift 3   RKDES 2  veld 1 M. de Hond bekerwedstrijd 
 

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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Uitslagen: 
Datum  Thuisteam  Uitteam   
14-10-2018 RKDES 1   Gr.WII VAC 1  4 1 
14-10-2018 RKDES 2   SJZ 2   5 1 
14-10-2018 RODA 23 3  RKDES 3   3 2 
14-10-2018 RKDES 4   Eendracht'82 2  3 1 
14-10-2018 WV-HEDW 12  RKDES 5   3 0 
 

Verslagen: 

RKDES-Graaf Willem ll    RKDES PAKT KOPPOSITIE  
RKDES heeft na 4 rondes de koppositie gepakt in 3A zelf wonnen ze met 4-1 van Graaf Willem ll, koploper 
DIOS verloor zodat de Kudelstaarters nu 1 punt meer vergaard hebben dan de Nieuw-Vennepnaren. RKDES 
speelde zonder de geschorste Daan Duizendstra en zonder de geblesseerde topscoorder Indy van Koert en 
Gijs Lentjes is nog steeds op reis. 
Vanaf de eerste minuut liet Graaf Willem ll zien dat ze niet gekomen waren om met niks weg te gaan want vanaf het 
beginsignaal vlogen de mannen uit Den Haag erbovenop en dat leidde al snel tot de eerste goal. De rechterspits 
ging er razendsnel vandoor en zijn vlijmscherpe voorzet werd door de spits binnen gegleden zodat de 
Kudelstaarters al na 5 minuten tegen een 0-1 achterstand stonden aan te kijken. Maar dat er bovenop vliegen 
duurde een stief kwartiertje zodat RKDES zich er steeds meer onderuit kon voetballen. Frank Brugman werd een 

Programma: 21 oktober 2018 
SV WVC -    RKDES 
Alphen -     ASC    
 SV DIOS -    Sporting Leiden    
 Graaf Willem-   Nicolaas Boys    
 Van Nispen -    FC Aalsmeer    
 VV SJZ -    Voorschoten '97    
 SV Warmunda -   MMO    
 

Uitslag: 14 oktober 2018 
RKDES -    Graaf Willem  4 - 1  
FC Aalsmeer -   SV Warmunda  2 - 0  
 ASC -     SV DIOS   2 - 1  
 SV Bernardus -   Alphen   2 - 2  
 Nicolaas Boys -   Van Nispen  1 - 2  
Sporting Leiden -   VV SJZ   2 - 0  
 Voorschoten '97 -   SV WVC   3 - 1 
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penalty onthouden toen hij binnen de zestien van achteren onderuit werd gehaald maar helaas de scheidsrechter 
die overigens verder een prima wedstrijd floot zag het anders en liet doorspelen. Maar na ruim 20 minuten kwam de 
Afas/Nieuwendijk brigade toch op gelijke hoogte, een vrije trap van rechts werd gedragen door de wind, door Elias 
Elhadji in ene keer in de verre hoek geplaats 1-1. Na een klein half uur op bijna dezelfde plaats mocht Elias Elhadji 
weer aanleggen en wederom richtte hij op de verre hoek maar ditmaal kwam de bal tegen de binnenkant van de 
paal waarna Erik Overvliet de terugspringende bal inkopte 2-1 wat tevens ook de ruststand werd. 
De eerste kans van de tweede helft was voor Jordy Vrolijk die een dieptebal langs de keeper tikte waarna hij uit een 
moeilijke hoek de paal raakte. Na 70 minuten moest de rood/zwarte brigade met 10 man verder Frank Brugman 
kreeg zijn eerste rode kaart in zijn carrière nadat hij te fel in kwam zetten. Na deze rode kaart ging RKDES met 2 
spitsen spelen en probeerde Graaf Willem ll de aanval te zoeken maar dit leidde tot eigenlijk niet 1 serieuze kans in 
de hele tweede helft kortom de verdediging van RKDES stond als een huis met de afscheidnemende Tijn Kraak op 
goal, hij blijft nog wel als stand-by beschikbaar maar helaas door zijn werk is hij niet in staat te trainen en ja dat 
hoort er natuurlijk wel bij. Roy Endhoven kwam in de ploeg en hij stond er nog geen 5 minuten in of RKDES breidde 
hun voorsprong uit, het was Mano van Veen die Roy Endhoven de diepte in stuurde en die schoof de bal weer 
terug op de meegekomen Mano van Veen die het leer dan ook simpel in het doel kon schuiven 3-1. Nog geen 
minuut later een bijna identieke goal weer stuurde Mano van Veen de bal weg naar Roy Endhoven maar ditmaal 
kapte hij de keeper uit en schoot de bal binnen 4-1. RKDES kon de wedstrijd rustig uitspelen en de 3 punten bij 
schrijven zodat de Kudelstaarters nu fier bovenaan staan. Volgende week uit naar WVC in Roelofarendsveen. 
RKDES speelde in de volgende opstelling: 
Tijn Kraak, Erik Overvliet, Arnaud van Leeuwen, Brian van Weerdenburg, Troy Zwanenberg, Elias Elhadji(66 
Lennart Kok), Mano van Veen, Maarten van Putten(60 Rick Verkuijl), Jordy Vrolijk(74 Roy Endhoven), Frank 
Brugman, Robin van der Steeg. 
5

de
 minuut 0-1 Graaf Willem ll 

24
ste

 minuut 1-1 Elias Elhadji 
30

ste
 minuut  2-1 Erik Overvliet 

79
ste

 minuut  3-1 Mano van Veen 
80

ste
 minuut  4-1 Roy Endhoven 

 
EPPO 

 

RKDES 4 – Eendracht’82 2        Uitslag 3 – 1 (rust 0 – 1) 
Doorbraak in tweede helft 

Wederom een mooie nazomerzondag  deze 14e oktober 2018. Voorafgaand aan de wedstrijd had spelleider 
Howard Boss in de kleedkamers aan beide teams zijn visie over voetbal meegedeeld en verteld wat hij van beide 
partijen verwachtte. Eenmaal op het veld 2 zou gedurende de wedstrijd blijken dat een zestal spelers van 
Eendracht, waaronder hun aanvoerder, niet de juiste instelling konden opbrengen voor een sportieve wedstrijd. 
Geheel onnodig want het team van Eendracht liet gedurende de match ook bij vlagen zien echt wel goed te kunnen 
voetballen.  
Het Vierde mistte ook deze wedstrijd wegens vakantie zijn drie aanvallers en door blessures twee verdedigers.  In 
tegenstelling tot vorige week, toen dezelfde situatie speelde, was nu voor een iets andere opstelling en tactiek 
gekozen zodat voorin wat meer schotkracht zou kunnen ontstaan. 
In het begin van de eerste helft ontwikkelde het spel zich voor beide partijen goed. DES was in eerste instantie iets 
trager in de balbehandeling en de spelers van Eendracht waren juist alerter. Voor beide partijen ontstonden er 
kansen waarbij de bezoekers na vijfentwintig minuten een aanval mooi konden afronden. Vanaf dat moment begon 
het gezeur. Een vervelende tactiek bestaande uit opmerkingen, overtredingen en het trachten uit te lokken van 
discussies, om spelleiding en tegenstanders te irriteren. Gelukkig trapte niemand in deze val. Qua wedstrijd zouden 
zich nog genoeg kansen voordoen maar met de rust  was het nog steeds nul tegen één. 
In de rust werd de situatie doorgesproken en de wissels toegepast. Dat zou in de tweede helft succesvol blijken te 
zijn. Op jacht naar de gelijkmaker ging het tempo omhoog. Dat zou al spoedig tot resultaat leiden. Wel met als 
gevolg dat het gezeur van de kant van Eendracht toenam. De scheidsrechter zou gedurende de gehele tweede 
helft de lastige spelers van de bezoekende club moeten toespreken en op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. 
Maar al dit gezemel haalde DES niet uit haar concentratie. Er volgden goede mogelijkheden en even later was het 
met een vliegend schot raak. Er volgde nog meer goede kansen, maar toen bleek dat Eendracht over een goede 
keeper beschikte die wij regelmatig spectaculair door de lucht zouden zien vliegen. Maar hij kon niet voorkomen dat 
met een mooi uitgespeelde kans de voorsprong naar drie tegen één vergroot zou worden. Het gezeur van 
Eendracht ging in de overtreffende trap en ook het trappen naar de tegenstander nam toe, maar zonder resultaat. 
Het zal een ieder duidelijk zijn dat het Vierde en haar supporters blij waren toen het laatste fluitsignaal klonk. 
Een mooie overwinning voor het Vierde tegen een uitermate vervelende tegenstander, die deze nederlaag geheel 
aan zichzelf te wijten had. De frustraties hierover  bleken na afloop, maar ook toen liet niemand zich provoceren. 
Een lastige wedstrijd voor de scheidsrechter, die door rustig optreden en een bewonderenswaardige zelfbeheersing 
deze match tot een goed einde wist te brengen. Maar ook een compliment voor de spelers van Vierde die zich 
bleven concentreren op het spel, zich niet uit hun tent lieten lokken en zo terecht als winnaars van het veld stapten. 
Volgende week uit tegen SV De Meer 5. Aanvang 12:00 uur. Graag tot dan of anders bij onze eerstvolgend 
thuiswedstrijd op 28 oktober. 
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Stand KNVB west2.3e Kl  Poule Q1 

 

1 RKDES 4 3 1 0 10 10 4    

2 SV DIOS 4 3 0 1 9 12 9    

3 Van Nispen 4 2 2 0 8 9 6    

4 Sporting Leiden 3 2 1 0 7 10 6    

5 Voorschoten '97 4 2 1 1 7 13 9    

6 SV Bernardus 4 2 1 1 7 5 5    

7 SV WVC 4 2 0 2 6 12 6    

8 Nicolaas Boys 4 2 0 2 6 8 6    

9 ASC 2 1 1 0 4 2 1    

10 VV SJZ 3 1 1 1 4 2 3    

11 FC Aalsmeer 3 1 0 2 3 5 8    

12 MMO 3 0 1 2 1 4 6    

13 Alphen 4 0 1 3 1 9 14    

14 SV Warmunda 4 0 1 3 1 2 10    

15 Graaf Willem II/VAC 4 0 1 3 1 6 16    
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Programma heren: 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Nummer Datum  Tijd  Thuisteam  Uit team    Ac.  Plaats  Veld 
128505 02-11-2018 20:00 Ouderkerk 35+1 RKDES 35+1   Sportpark Calslagen  veld 2 
128904 02-11-2018 20:30 RKDES 35+1  Pancratius 35+2  Sportpark Calslagen  veld 2 
128906 02-11-2018 21:00 RKDES 35+1  Legmeervogels 35+2 Sportpark Calslagen  veld 2 

 

    
 

 

 

 

Programma Vrouwen: 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Nummer Datum  Tijd  Thuisteam   Uitteam   Plaats  Veld 
137821 19-10-2018 20:00 PVC VR30+1   RKDES VR30+1 UTRECHT veld 1 
137823 09-11-2018 20:30 Overbos VR30+1  RKDES VR30+1 HOOFDDORP veld 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
Wedstr. secretaris: Dames: Joke Ubink  
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Programma 
Nummer Datum  Tijd  Thuisteam   Uitteam   Veld 
81598 27-10-2018 15:00 GeuzenM'meer VR2  RKDES VR1  veld 4  
81749 3-11-2018 13:00 RKDES VR1   FC Aalsmeer VR1 veld 1 
81623 10-11-2018 13:00 Kennemers VR1  RKDES VR1  veld 3  

Uitslag 
13-10-2018 13:00 RKDES VR1 - KDO sv VR1 CO niet ontvangen 

Verslagen: 
Roda- RKDES  3-2 

 

Het bloemkooloor-syndroom 
Het leven zit vol tegenslagen. Soms zijn ze klein en kom je ze wel weer te boven. Je laat bijvoorbeeld een 
scheetje tijdens de sportles terwijl de leraar net bij jou stil stond. Heeft u dat ook wel eens gehad? Nee? 
Dan ik ook niet. Andere tegenslagen zijn wat groter. Je nadert bijvoorbeeld bijna de 30. Dan duurt het vaak ook wat 
langer voordat men weer hersteld is. Of je hersteld er nooit meer van. Het blijft aan je knagen. Het blijft in je hoofd 
rond spoken. Het vormt je. Je bent een ander mens. Je lijdt aan het bloemkooloor-syndroom. 
Een bloemkooloor is de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen het bolle uiterlijk van een 
bloemkool heeft gekregen. Deze beschadigingen ontstaan veelal bij sporten als rugby en vechtsporten waarbij de 
oren veelvuldig harde klappen te verwerken krijgen. Het leven is eigenlijk precies hetzelfde. Je krijgt veelvuldig 
klappen van het leven. Sommige zijn hard, sommige zacht en andere kan je goed ontwijken. Vaak kan je de 
klappen goed verwerken, maar soms raak je beschadigd. De een krijgt letterlijk het bolle uiterlijk van een 
bloemkool. De ander voelt zich als een bloemkool. 
Wanneer lijdt u aan het bloemkooloor-syndroom? Hoe herkent u de symptomen? Eigenlijk is de criteria simpel. Als 
u voldoet aan de volgende onderstaande symptomen lijdt u aan het bloemkooloor-syndroom. Het gevoel wordt ook 
wel omschreven als de-bal-op-het-oor-gevoel. Kent u dat gevoel van een bal keihard in het gezicht en/of op het 
oor? Nou dat is precies hoe mensen zich voelen die lijden aan het bloemkooloor-syndroom. 

1. Het gevoel alsof al het bloed uit een bepaald lichaamsdeel weg trekt en daarna met volle kracht weer terug 

stroomt. Dit wordt ook wel het koorts-oor-gevoel genoemd (gevoel alsof je oor koorts heeft). 
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2. Het egel-effect. Als u een bal in het gezicht krijgt lijkt het net alsof je ontspannen huid opeens volledig 

samentrekt. Het rolt zich als het ware in een balletje op, net als een egel. Dat gevoel wordt het egel-effect 

genoemd. 

3. Opgeblazen gevoel. Dit kan zich zowel lichamelijk als psychisch voor doen. Mensen met het bloemkooloor-

syndroom kunnen eruit zijn als een bloemkool, maar zich ook voelen als een bloemkool (voelen als een 

ballon waar geen lucht meer bij kan). Dit fenomeen is wederom vergelijkbaar als bij een bal op het oor. 

Wanneer dat gebeurd heb je het gevoel dat je oor net zo groot is geworden als je voet. Dat gevoel is heel 

herkenbaar bij mensen met het bloemkooloor-syndroom. 

Afgelopen week kreeg Daan met trainen een flinke harde bal op haar oor. Janneke diagnosticeerde meteen een 
bloemkooloor. Gelukkig was dit van korte duur en kon Daan de training gewoon voort zetten. Zij werd er even aan 
herinnert hoe het ook alweer voelde om een bloemkooloor te zijn. 
Wanneer ik mij echt een bloemkooloor voelde was afgelopen zaterdag. We speelde uit tegen Roda. Altijd een 
lastige tegenstander. We wisten dat we moesten knallen. Ondanks dat startte we toch weer te slap. Te slordig. Te 
bloemkoolerig. Het spel zag er niet georganiseerd uit en dat resulteerde al snel in twee tegen doelpunten. Twee 
doelpunten die DES cadeau gaf aan roda. En dat terwijl het nog geen eens sinterklaas is. Toch probeerde DES wel 
weer in de wedstrijd te komen. We waren namelijk zeker niet de mindere ploeg. Het liep gewoon niet zo lekker. We 
hebben dan echt even een schop onder de kont nodig. Joyce scoorde voor rust de 2-1. Maar helaas scoorde Roda 
vrijwel direct de 3-1. Toen we terug liepen naar de kleedkamer begon ik mij steeds meer als een bloemkooloor te 
voelen. Verschrompelt. De drie klappen (tegen doelpunten) kwamen hard aan. Maar DES is weerbaar. En we 
hadden nog een helft te gaan. We moesten laten zijn dat wij niet bloemkool-waardig zijn. De tweede helft kwam 
DES sterk terug. Er werd hard gevochten om de eerste helft te herstellen. Iedereen werkte keihard en dat 
resulteerde in een mooi doelpunt van Josselyn (3-2). DES had weer hoop. Na het doelpunt van Jos creëerde DES 
nog een aantal kansen, maar helaas gingen deze kansen er niet in. Wat super zonde was, want dit was niet een 
eindstand dat DES verdiende.  

Ik denk dat iedereen na de wedstrijd zwaar teleurgesteld was. Dit was een harde klap 
voor het team. Even voelde wij ons allemaal een bloemkooloor. Maar denk maar niet dat 
wij aan het bloemkooloor-syndroom lijden. Want wij komen er weer bovenop. Deze klap 
verwerken wij en dan staan wij er gewoon weer!  
Aanstaande zaterdag spelen de dames thuis tegen KDO (streekderby). Komt u ons 
aanmoedigen?! Houdt ons Instagram (rkdesvr1) in de gaten voor meer informatie/nieuws 
over deze streekderby! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

 
Zaterdag 
Team   Datum/tijd  Thuis    Uit     CO/VR/BE 
RKDES MO11-1 20-10-2018 8:30 Overbos sv. MO11-1 -  RKDES MO11-1 co  
 

Uitslagen: 
Team   Datum/tijd  Thuis   Uit     CO/VR/BE Uitslag 
RKDES MO17-1 13-10-2018 13:00 RKDES MO17-1 -  Zwaluwen Utrecht '11 MO17-2CO  4-3 
RKDES MO15-2 13-10-2018 11:00 RKDES MO15-2 -  Hertha MO15-2   CO  1-4 
RKDES MO15-1 13-10-2018 9:00 SCH '44 MO15-2 -  RKDES MO15-1   CO niet gespeeld 
RKDES MO13-1 13-10-2018 9:30 RKDES MO13-1 - IJFC MO13-1    CO  1-0 
RKDES MO11-2 13-10-2018 9:45 DIOS sv. MO11-2 -  RKDES MO11-2   CO  3-0 
RKDES MO11-1 13-10-2018 11:00 SDW MO11-2 -  RKDES MO11-1   CO niet ontvangen 
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Programma: Zondag 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Datum    tijd thuis     uit      veld 
21-10-2018 12:00  RODA '23 Rksv JO15-6 -  RKDES JO15-2   veld 2 �  
21-10-2018 12:00  RKDES JO15-3 -   SDZ JO15-4  R. (Ruben) Visser veld 1 �  
 

Uitslagen:   G5 

14-10-2018  RKDES 2 -    SJZ 2     5 - 1 �  
14-10-2018  RODA '23 Rksv 3 -  RKDES 3    3 - 2 �  
14-10-2018  WV-HEDW 12 -   RKDES 5    3 - 0 �  
14-10-2018  RKDES 4 -    Eendracht '82 sc. 2  3 - 1 � 

 
 

 
 
 
 
 
Programma:  Zaterdag 

Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

Team   Datum/   tijd  Wedstrijd        CO/VR/BE 
RKDES JO8-1  20-10-2018 09:30 Vecht de JO8-2 -   RKDES JO8-1   CO 
RKDES JO8-3  20-10-2018 09:30 RKDES JO8-3 -   BSM sv JO8-2   CO 
RKDES JO9-3  20-10-2018 09:30 RKDES JO9-3 -   Hillegom sv JO9-5  CO 
RKDES JO10-6M 20-10-2018 11:00 RKDES JO10-6M -   FC Aalsmeer JO10-6 CO 
RKDES JO11-4 20-10-2018 10:00 CSW JO11-2 -    RKDES JO11-4  CO 
RKDES JO12-2 20-10-2018 11:45 Sp.Martinus JO12-2 -  RKDES JO12-2  CO 
RKDES JO12-3 20-10-2018 09:30 RKDES JO12-3 -   Overbos sv. JO12-5  CO 
 

Het programma van de Bootcamp 20 oktober 2018 
 
 
09.30 Aanvang 
Mini’s + JO8 + JO9 + MO9 + MO10: 
  09.30 – 10.00 4 tegen 4 op veld 4 
  10.00 – 10.30 Het Beste Schot van RKDES op veld 1 
  10.30 – 10.40 Pauze 
  10.40 – 11.10 Bootcamp op veld 2 
JO10 + JO11 + MO11 
  09.30 – 10.00 Bootcamp op veld 2 
  10.00 – 10.30 4 tegen 4 op veld 4 
  10.30 – 10.40 Pauze 
  10.40 – 11.10 Het Beste Schot van RKDES op veld 1 
JO12 + JO13 + JO14 zaterdag + JO14 zondag + MO13 
  09.30 – 10.00 Het Beste Schot van RKDES op veld 1 
  10.00 – 10.30 Bootcamp op veld 2 
  10.30 – 10.40 Pauze 
  10.40 – 11.10 4 tegen 4 op veld 4  
11.10 FINALE Het Beste Schot van RKDES op veld 1 
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Belangrijke Data om te onthouden voor de Jeugd 
Jaarkalender 2018/2019 

Hieronder de voorlopige jaarkalender voor het seizoen 2018-2019.  
Noteer alvast de voor jou belangrijke data!  
Wil je helpen bij één of meer van de jeugdactiviteiten, meld je dan aan bij Belinda Buskermolen of Simone Cooke. 

 
20 oktober Herfstclinic mini's t/m JO14 (zaterdag) 
3 november Midgetsjoelen (jeugd in de middag, volwassen 's avonds) 
5 november OBC-bijeenkomst trainers JO8 t/m JO10 
6 november OBC-bijeenkomst trainers JO11 - JO12 
7 november OBC-bijeenkomst trainers mini's 
10 November Mini-clinic 
28 november Sinterklaasfeest 
10 december OBC-bijeenkomst trainers JO8 t/m JO10 
11 december OBC-bijeenkomst trainers JO11 - JO12 
11 december OBC-bijeenkomst leiders jeugd JO8 t/m JO19 
12 december OBC-bijeenkomst trainers mini's 
29 december Olieballentoernooi 
19 januari FIFA-19 toernooi 
3 februari muziek & feest - RKDES - FC Aalsmeer 
1-5 maart carnaval in Poelgilderdam 
? April Mini-clinic 
20 april paastoernooi mini's, JO8 t/m JO12 
17 mei sportdag Antoniusschool 
29 mei Meidenclinic 
30 mei - 1 juni voetbalkamp 
8 juni pinkstertoernooi meiden 
12 juni Meidenclinic 
16 juni Seizoensafsluiting 
23 juni Prutrace 
5 juli Oud Papier ophalen 
? Juli Ouderavond 
2 augustus Oud Papier ophalen 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uitslagen     
Team    Datum/tijd   Wedstrijd         CO/VR/BE  Eindstand** 

RKDES JO8-1  13-10-2018 08:30 VVC fc JO8-4 -    RKDES JO8-1   CO 0-20 
RKDES JO8-2  13-10-2018 11:00 RKDES JO8-2 -    BSM sv JO8-1   CO 5-6 
RKDES JO8-3  13-10-2018 08:30 Amstelveen JO8-4 -   RKDES JO8-3   CO 7-4 
RKDES JO8-4  13-10-2018 09:30 RKDES JO8-4 -    DWSM JO8-1   CO 2-5 
RKDES JO9-1  13-10-2018 09:30 RKDES JO9-1 -    Victoria JO9-1   CO 8-1 
RKDES JO9-2  13-10-2018 11:00 RKDES JO9-2 -    HBC JO9-2   CO 7-5 
RKDES JO9-3  13-10-2018 08:45 Argon JO9-3 -     RKDES JO9-3   CO 4-8 
RKDES JO9-4M 13-10-2018 11:00 RKDES JO9-4M -    RKDES JO9-5M  CO 9-1 
RKDES JO9-5M 13-10-2018 11:00  RKDES JO9-5M -    RKDES JO9-4M  CO 1-9 
RKDES JO10-1 13-10-2018 11:00 RKDES JO10-1 -    AFC JO10-2   CO 11-5 
RKDES JO10-2 13-10-2018 09:30 RKDES JO10-2 -    Hoofddorp s.v. JO10-3 CO 4-13 
RKDES JO10-3 13-10-2018 09:30 RKDES JO10-3 -    Kockengen JO10-1  CO 6-6 
RKDES JO10-4 13-10-2018 09:00 Hertha JO10-2 -    RKDES JO10-4  CO 3-5 
RKDES JO10-5 13-10-2018 10:00 Pancratius Rksv JO10-6 -  RKDES JO10-5  CO 17-3 
RKDES JO10-6M 13-10-2018 08:45 Koninklijke HFC JO10-12 -  RKDES JO10-6M  CO 9-1 
RKDES JO11-1 13-10-2018 09:30 RKDES JO11-1 -    Ouderkerk sv. JO11-1 CO 4-9 
RKDES JO11-2 13-10-2018 09:45 Badhoevedorp sc. JO11-1 -  RKDES JO11-2  CO 2-3 
RKDES JO11-3 13-10-2018 11:30 Swift JO11-5 -     RKDES JO11-3  CO 9-4 
RKDES JO11-4 13-10-2018 10:30 Sporting Martinus JO11-7 -  RKDES JO11-4  CO 10-2 
RKDES JO12-1 13-10-2018 09:30 RKDES JO12-1 -    vv Zwanenburg JO12-1 CO 4-3 
RKDES JO12-2 13-10-2018 11:00 RKDES JO12-2 -    SDZ JO12-3   CO 2-3 
RKDES JO12-3 13-10-2018 09:00 RODA '23 Rksv JO12-4 -  RKDES JO12-3  CO 12-1 
RKDES JO12-4 13-10-2018 11:00 RKDES JO12-4 -    Argon JO12-3   CO 1-12 
RKDES JO13-1 13-10-2018 08:45 FC Aalsmeer JO13-2 -   RKDES JO13-1  CO 6-0 
RKDES JO14-1 13-10-2018 10:15 FC Aalsmeer JO14-1 -   RKDES JO14-1  CO 5-1 
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RKDES-PUPILLENKLASSEMENT SEIZOEN 2017/2018Bijgewerkt tot en 
met: zaterdag 13 oktober 2018   

  TEAM GESP. W G V PNT GEM. VOOR  TEGEN 

1 RKDES JO11-2 4 4 0 0 12 3,0 16 3 

2 RKDES JO12-1 4 4 0 0 12 3,0 17 7 

3 RKDES JO9-4M 4 4 0 0 12 3,0 20 14 

4 RKDES MO17-1 3 3 0 0 9 3,0 16 4 

5 RKDES MO11-1 3 3 0 0 9 3,0 17 6 

6 RKDES JO9-1 4 3 1 0 10 2,5 27 13 

7 RKDES JO8-1 4 3 0 0 9 2,3 38 25 

8 RKDES JO10-1 4 3 0 1 9 2,3 28 17 

9 RKDES JO9-3 4 3 0 1 9 2,3 27 20 

10 RKDES JO9-2 4 3 0 1 9 2,3 22 21 

11 RKDES JO10-4 4 3 0 1 9 2,3 15 16 

12 RKDES MO15-1 3 2 0 1 6 2,0 14 5 

13 RKDES JO10-3 4 2 1 1 7 1,8 25 21 

14 RKDES MO13-1 4 2 1 1 7 1,8 9 6 

15 RKDES JO8-3 4 2 0 2 6 1,5 31 17 

16 RKDES JO8-2 3 1 0 2 3 1,0 16 11 

17 RKDES JO8-4 3 1 0 2 3 1,0 11 15 

18 RKDES JO11-3 4 1 0 3 3 0,8 22 22 

19 RKDES MO15-2 4 1 0 3 3 0,8 8 11 

20 RKDES MO11-2 4 1 0 3 3 0,8 7 13 

21 RKDES JO11-1 4 1 0 3 3 0,8 11 22 

22 RKDES JO13-1 4 1 0 3 3 0,8 4 19 

23 RKDES JO14-1 4 0 1 3 1 0,3 5 21 

24 RKDES JO10-2 4 0 0 4 0 0,0 15 39 

25 RKDES JO12-4 4 0 0 4 0 0,0 4 35 

26 RKDES JO9-5M 4 0 0 4 0 0,0 7 38 

27 RKDES JO12-3 4 0 0 4 0 0,0 4 39 

28 RKDES JO10-5 4 0 0 4 0 0,0 18 71 

29 RKDES JO12-2 3 0 0 3 0 0,0 7 10 

30 RKDES JO10-6M 3 0 0 3 0 0,0 7 32 

31 RKDES JO11-4 3 0 0 3 0 0,0 7 46 
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Hierbij het overzicht van de sponsors tot nu toe. De overige teams hebben 
tot nu toe nog geen sponsor, maar dit kan natuurlijk altijd nog. Interesse? 

Dan kunt u een mail sturen naar sponsoring@rkdes.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslagen: 
 
Vandaag was ik Pupil van de Week en ik vond het super leuk! Sjaak stond al op me te wachten en toen ging ik mee 
naar de kleedkamer. Toen gingen we naar de overlegkamer en daar spraken ze over de vorige wedstrijd, hoe ze 
deze wedstrijd moesten aanvallen en waar iedereen in het veld stond. 
Eerst gingen ze opwarmen en ik mocht hier ook aan mee doen. Bij de aftrap mocht ik 
alle tegenstanders voorbij spelen en scoren! Toen begon de wedstrijd en mocht ik in 

de dug-out zitten. 
Na de 1e helft was het 2-1 en ik 
mocht het scoreboard bedienen 
voor de doelpunten. De 2

e
 helft 

was erg leuk, vooral het 3
e
 

doelpunt was heel mooi omdat ze 
precies voor de keeper naar elkaar 
overspeelden zodat ze in een leeg 
doel konden scoren. Uiteindelijk 
werd het 4-1 voor RKDES! 
 
Bedankt alle spelers en Sjaak voor 
deze mooie middag! 
Jasper 

 
Rkdes JO9-1 vs sporting Martinus JO9-1 

“Plaatselijke bui in Kudelstaart” 
Voor de verandering mochten de jongens om 12.30 uur aantreden. Best lekker voor een keer, zeker met het 
zonnetje erbij! 
Beide teams begonnen sterk aan de wedstrijd. Sporting was alleen net wat feller waardoor de zij al snel met 2-0 
voor kwamen. De jongens lieten gelukkig de koppies niet hangen maar gingen er voor. En het betaalde zich uit. 
Thomas nam een corner en deze werd mooi binnen getikt met het hoofd door Montasar. Des zette gelijk weer druk 
en daar volgde nog een corner uit. Thomas gaf m weer goed voor en ditmaal was het Milan die de gelijkmaker 
binnen kopte. Het was nog niet klaar met de mannen. Ook de 3-2 viel snel en wederom vanuit een corner werd de 
4-2 binnen gekopt. Wat een comeback zo vlak voor rust. Tweede helft zette Des gelijk weer aan. Veel druk door 
Stan op de linkerflank maar helaas steeds een speler van sporting die het schot of de voorzet parreerde. Het werd 

Sponsors van de Jeugdreams 
JO19-1  FIQAS Software       JO12-3  Arjan Smit 
JO17-1  NWM Luijten        MO11-1  Dick Kuin 
JO17-2  Been         JO10-1  Bosman en Van Zaal 
JO17-3  Roozeboom & Van den Bos Instrument   JO10-2  Heemskerk BV 
MO17-1  Van Arkel Bouw       JO10-4  Berghoef Plants 
JO15-1  Kroom BV        JO10-6M  Floral Innovations 
JO15-2  Van Vliet Horti        MO9-1  Bart Baardse 
MO15-1  RITOM         JO8-1  Van Tol Staalconstructie 
JO14-1 (zo) Nieuwkoop Europe BV     JO8-2  Holla Roses 
JO14-1 (za) Rutger Tas        JO8-3  BD Lease 
MO13-1  Cliniclowns        JO8-4  Solidoe 
JO12-1  Emile Hermans Consultancy 
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sporting die de score in de 2e helft opende. Nou ja, een corner viel ongelukkig op de voeten van Stan, eigen 
doelpunt helaas.. Dat was ook wel 1 van de weinige keren dat sporting nog echt in de buurt van het doel kwam. 
Door het sterke verdedigen van Jesse en Lars die vaak op het juiste moment voor z'n mannetje kwam was Des 
veel aan de bal en vooral veel in de aanval. De 5-3 en 6-3 vielen snel. Een redding van Dirk kwam tegen het hoofd 
van een speler van sporting en belandde in het doel 6-4. Geen nood, Des was nog steeds lekker op dreef en met 
Gijs en Milan die in de spits steeds snel druk zetten op de keeper werden er nog 3 mooie doelpunten gemaakt. 
Tussendoor lukte het sporting ook om nog een keer Dirk te passeren maar dat mocht de pret niet drukken. Super 
goede en vooral voor het publiek leuke wedstrijd met een doelpunten regen die uiteindelijk eindigde in 9-5!! 
Verslaggeefster Annelies 
 

Zuidvogels j09-1 - Rkdes jo9-1 
De wedstrijd is van start. Beide teams zetten van de 1e min gelijk de druk er op. Na klein foutje van de keeper werd 
het al snel 1-0. Onze jongens zetten gelijk weer druk wat resulteert in de 1-1. 
En de druk blijft bij des 1-2. De tegenstander laat zich niet van de wijs brengen en scoort snel de 2-2. Na een paar 
rommelig momenten al snel de 2-3. Niet veel later helaas de 3-3. 
De eerste time-out. 
Beide teams veel activiteiten in het veld, maar helaas nog geen goals. Des blijft druk geven. Na een paar rommelig 
momenten is het rust bij een stand van 3-3  �  
Na het drinken van de limo en de de technische aanwijzingen van Edwin en Robert gaan ze weer van start. 
Na een moeilijke start van des en een goede redding van gijs en meteen de druk behoud met als gevolg de 3-4.�  
De frustratie heeft de overhand bij zuidvogels. Dit resulteert in de 3-5. 
Na een paar goede redding van de keeper van de tegenpartij. Blijft het bij deze stand. 10 min rust. 
De tegenstander weet het niet meer en gaat weer wisselen met de keeper. De verdediging van des staat zeer goed. 
Na een paar angstig moment nog steeds geen doelpunten. Beide partijen zijn aan elkaar gewaagd met een kleine 
overhand van des. Na goed voetbal en doorsturen van Milan wat een mooie goal oplevert. 
3-6 
De laatste minuten zijn niet erg spannend meer. Maar de winst is binnen  � � �  
Goed gedaan mannen. 
Op naar de volgende wedstrijd bij RKDES. 
Verslaggever Paul 
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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 

 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)      
Datum  Nummer Begintijd Thuisteam Uitteam     Categorie 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Het programma voor de zaalvoetbal komt alleen op de website of in de app. 


