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Jaarverslag sv RKDES seizoen 2017-2018 
 
INLEIDING 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2017-2018, opgesteld door de afdelingen van sv RKDES.  
Het geeft een mooi overzicht van wat er allemaal gedaan wordt om UW club draaiende te houden. 
 
RKDES is een sportvereniging voor voetbal, handbal en zaalvoetbal.  
In de statuten van RKDES staat over het doel van de vereniging onder meer het volgende en ik citeer: 
“De sportieve belangen van haar leden te behartigen; de leden door, met en in de beoefening van de 
voet- en handbalsport, te vormen en te begeleiden. 
De voet- en handbalsport in het verenigingsgebied te propageren en te bevorderen en in de 
vereniging een dusdanig klimaat te scheppen dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming”. 
 
Deze doelstelling van RKDES is ongewijzigd.  
RKDES heeft als vereniging een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in de gemeenschap 
van Kudelstaart. RKDES is heel waardevol voor de jeugd. 
Een belangrijk aspect hiervan is dat bij ons de jeugd een aantal keren per week, in teamverband 
samen bezig is om een doel te bereiken. Ze leren samenwerken, met elkaar omgaan, samen winnen 
en verliezen. En daarbij is sporten heel gezond en nog gezellig ook. 
Gestimuleerd door trainer, leiders, coaches en elkaar wordt aan de sociale ontwikkeling gewerkt. 
Actief wordt geprobeerd om oudere jeugdspelers en spelers van seniorenteams bij de jeugd te 
betrekken, als hulptrainer, leider of scheidsrechter.  
 
Zeer belangrijk is de inzet van honderden vrijwilligers die wekelijks bezig zijn om bovengenoemde 
activiteiten steeds weer rond te krijgen. RKDES heeft een bestand van 260 gezinnen met minimaal 
één vrijwilliger. 
 
Daarnaast is de steun van talrijke sponsors onontbeerlijk. Bedrijven sponsoren reclameborden en 
vlaggen. En vele shirtsponsors zorgen samen voor de clubkleding. Sponsors maken ook toernooien 
mogelijk en diverse andere activiteiten buiten het voetbal en handbal om, zoals het driedaagse 
voetbalkamp en andere extra activiteiten voor de jeugd. 
 
Zoals gezegd: alles draait dankzij goedbedoelende, niet professionele vrijwilligers.  
Vele mensen zijn bezig om te proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Veel werk 
gebeurt achter de schermen. Probeert u er begrip voor op te brengen dat soms niet alles 100% goed 
verloopt. We werken immers met vrijwilligers en komen nog regelmatig capaciteit te kort.  
 
Namens het bestuur wil ik u, leden, maar ook ouders/begeleiders van jeugdleden, trainers, leiders, 
coaches en vrijwilligers van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 
november 2018 om 20.00 uur in de kantine van RKDES. 
 
Peter Lentjes, secretaris RKDES 
 
HET BESTUUR 
Frans Kuipers    voorzitter 
Peter Lentjes   secretaris 
Jan van Leeuwen      penningmeester en technische zaken 
Belinda Buskermolen                 voorzitter voetbaljeugd/meisjes/dames 
René van Bers                voorzitter handbal (vanaf 1-2-2018) 
Nico Luijten                                2e penningmeester  
Gert Ubink                                vice-voorzitter/ voorzitter evenementen commissie  
Eppo Buskermolen                    voorz. loterijcommissie/algemene zaken/velden 
Jan Zethof    algemene zaken 
Silvia van den Aardweg  PR/Communicatie 
Andre van Hulsen                  sponsorcommissie (geen officieel bestuurslid maar wel altijd aanwezig 

bij de bestuursvergaderingen) 
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LEDENADMINISTRATIE 
De ledenadministratie was in de vertrouwde handen van Theo Raadschelders. 
Bij de Handbalafdeling deed Wendy Verzeilberg de ledenadministratie. 
 
DONATEURS 
Jasper Blom en Piet Piet hebben dit jaar samen de donateurs benaderd voor hun bijdragen. Dank aan 
Jasper en Piet voor dit werk, en dank aan alle trouwe donateurs. 
Wenst u ook donateur te worden, neem dan gerust contact op met Jasper Blom (tel. 0297-322684). 
 
BESTUURSDIENSTEN  
Op zaterdag is Meintje Kok het vertrouwde gezicht in de bestuursdienstkamer. Zeer bedankt hiervoor. 
Het is soms een gekkenhuis maar ze houdt zich prima staande. 
Op de zondag worden de bestuursdiensten verzorgd door Fred Kramer die de helft van alle zondagen 
voor zijn rekening neemt. Grote klasse en zeer bedankt hiervoor. 
De andere zondagen worden ingevuld door Wim Teeuwen, Martin vd Klauw, Joke Ubink, leden van 
onze handbalafdeling en Thea Buskermolen. 
Deze mensen zorgen voor de kleedkamerindeling, de uitgifte van sleutels, de ontvangst van alle 
teams en de ontvangst van scheidsrechters. 
Ook verzorgen ze een kop koffie voor de leiders en limonade/thee voor de spelers in de rust. 
Ze houden uiteraard toezicht op het geheel en zijn aanspreekpunt voor eenieder die voor, tijdens en 
na de wedstrijden iets te doen heeft in het kleedkamercomplex. 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 
GASTVROUWEN  
Bij de wedstrijden van de voetbal heren 1 worden de scheidsrechter en onze gasten altijd ontvangen 
door de leden van het bestuur van RKDES. Deze worden bijgestaan door een gastvrouw. 
De betoonde gastvrijheid wordt altijd zeer gewaardeerd. 
Afgelopen seizoen waren Hyke van Leeuwen, José Lentjes, Thea Buskermolen en Ineke Kuipers 
onze gastvrouwen. Onze dank daarvoor. 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 
SENIORENPLOEG 
Onder leiding van Hans Brand wordt er wekelijks op maandagochtend (en vaak ook nog andere 
dagen) gewerkt om ons complex er weer top uit te laten zien. Dit wordt gedaan door de enthousiaste 
seniorenploeg.  
Na de storm dit vroege voorjaar is de hele reclameborden-rij op de dijk nog eens rechtgezet en zijn 
alle borden gewassen. 
Het Beach-handbalveld is onkruidvrij gemaakt en wordt (nu het doek verwijderd is) makkelijker 
schoongehouden. Mogelijk gaat een senior van de handbal dit in de toekomst doen. 
De kantine heeft een grote schoonmaakbeurt gehad. De bar is wederom meermalen geschuurd en 
keurig gelakt door Jan Baars. 
Op het dak zijn voorzieningen aangebracht, zodat er video opnamen gemaakt kunnen worden bij 
wedstrijden op veld 1. 
Er is ook een kleine veeg/borstel machine aangeschaft, om langs de velden alle achtergelaten rommel 
op te vegen die onze bezoekers op de grond gooien. Dat gebeurt helaas, terwijl er toch voldoende 
afvalbakken zijn! 
Ook zijn alle vlaggen weer hersteld door Antje Stieva. En zijn er weer vlaggen bijgekomen en 
vernieuwd. 
 
Peter Zaal wordt bedankt voor het schilderwerk aan ons gebouw. 
Ook de dames-leden van de seniorenploeg hebben hard gewerkt. Zij hebben bijvoorbeeld de 
toiletgroepen, bar, keuken, ramen en deuren schoongemaakt.  
Kortom er is heel veel werk verricht door deze enthousiaste groep: 11 mannen en 6 dames en de 
wekelijkse lijnentrekker Gerard Baars. En onze vaste trekker-man Harry Kolle die wekelijks beide 
kunstgrasvelden schoonhoudt en egaliseert en losmaakt. 
Zeer veel dank daarvoor. 
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(Verslag opgesteld door Frans Kuipers en Hans Brand). 
 
DE TREFFER  
Het afgelopen jaar (Jaargang 52) zijn er 35 Treffers uitgekomen. 
Ook jaargang 52 van De Treffer werd samengesteld en gedrukt door Jan Vrolijk, Nico de Ron en Anita 
Gravendeel. Anita heeft aan het einde van het seizoen aangegeven te stoppen in het nieuwe seizoen. 
Een vervanger hebben we helaas nog niet gevonden; die zoeken we dus nog. 
De verzamelploeg bestond uit Nico de Ron en Jan Vrolijk. 
Eind januari is er een nieuwe Toshiba printer gekomen ter vervanging van de oude trouwe Riso 
dupliceerder en de verzamelaar. 
De berichten Algemeen en de Voetbalverslagen werden verstuurd naar detreffer@rkdes.nl. 
Het handbal-deel werd ook dit jaar verzorgd door Debbie van Grieken. 
Het zaalvoetbal-deel werd verzorgd door Nancy van Eck. 
Het abonnement op de Treffer, thuisbezorgd door vrijwilligers, kostte € 32,50. 
Het afgelopen jaar is het meeste abonnementsgeld per machtiging automatisch geïnd. 
Het aantal abonnees is ook nu weer teruggelopen.  
Op maandag avond werden de Treffers bij RKDES opgehaald door een aantal vrijwilligers en 
vervolgens bezorgd in de verschillende wijken. Dank jullie wel hiervoor. 
Ook dit jaar werden er nog Treffers per post verstuurd. 
(Verslag opgesteld door Nico de Ron, Jan Vrolijk en Anita Gravendeel,). 
 
WEBSITE 
Afgelopen seizoen zijn we volledig overgestapt naar Sportlink. Met een nieuwe website en de 
Voetbal.nl app, naast de Wedstrijdzaken app, die is geïntroduceerd door de KNVB. Het eerste 
weekend na de zomerstop was bijzonder spannend doordat de systemen van Sportlink overbelast 
raakten. Mede vanwege het slechte weer werd de site en de Voetbal.nl app veel meer geraadpleegd 
dan bedacht. Gelukkig was dit snel opgelost!  
In dit seizoen zijn we ook gestart met het plannen van de bardiensten in de Voetbal.nl app. Hoewel 
nog niet altijd helemaal zoals we wilden, toch een enorme stap vooruit waarbij jezelf je bardienst op je 
mobiel kan in plannen.  
Als laatste natuurlijk de introductie van de Wedstrijdzaken app, waarmee via mobiel of tablet 
eenvoudig de wedstrijdzaken kunnen worden vastgelegd. Een hele vooruitgang, waardoor 
langzamerhand de oude desktops overbodig worden.  
En als klap op de vuurpijl 2 mediaspelers, die de kleedkamerindeling tonen bij de Bestuursdienst en 
een uitgebreider programma op het scherm in de kantine. 
Wist je trouwens dat 81% van onze voetballende leden de Voetbal.nl app gebruikt? 
(Verslag opgesteld door webmaster Matthijs van de Wetering) 
 
SPONSORCOMMISSIE  
Een vereniging als RKDES kan niet zonder sponsors. Sponsors zijn, na de contributie en de kantine, 
de belangrijkste inkomstenbron om de vereniging draaiende te houden. De sponsorcommissie 
afdeling voetbal is dan ook erg verheugd met de vele sponsors die RKDES als club heeft. De 
reclameborden en de vlaggen rond het 1e veld zijn goed vertegenwoordigd. Ook tracht RKDES voor 
ieder team een shirtsponsor te vinden en met zoveel nieuwe teams bij de jeugd is dat af en toe lastig. 
Daarom heeft RKDES ook u nodig om sponsors te vinden. Door de aantrekkelijke lage prijs (de 
sponsorpakketten beginnen bij 250 euro per seizoen) lukt het de jeugdsponsorcommissie toch weer 
om vele sponsors voor de club te interesseren. Bent u nog geen sponsor van onze mooie club en wilt 
u dat wel worden, stuur dan een mail naar andrevanhulsen@caiway.nl of kijk op onze website voor de 
mogelijkheden. De sponsordag valt samen met de vrijwilligersavond, zodat er nog meer mensen 
kunnen genieten van deze avond. 
De sponsorcommissie bestond het seizoen 2017 - 2018 uit de volgende personen: Eppo 
Buskermolen, Piet du Pau jr., Robert van Loon, André van Hulsen, Henriëtte Onderwater. 
(Verslag opgesteld door André van Hulsen). 
 
TECHNISCHE COMMISSIE  
De Technische Commissie van RKDES is verantwoordelijk voor het aanstellen en het functioneren 
van de trainers, praktijkbegeleiders van onder andere trainers, en leiders bij RKDES en de 
verdere organisatie rondom alle geledingen van het voetbal, van mini’s tot junioren, van meisjes tot de 
dames, van de lagere senioren tot de selectie. 
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Uiteraard is de Technische commissie zeer verheugd met de vele trainers en leiders die zich vaak 
belangeloos inzetten voor RKDES als vrijwilliger om het plezier van de spelers en speelsters voorop te 
stellen. Chapeau!! 
De technische commissie bestond het seizoen 2017 - 2018 uit: Jan van Leeuwen, Kees 
Nieuwendijk, Edwin Burgers, André van Hulsen, Kelly Stoffels en Gerard Zuidgeest. Daarnaast krijgt 
de Technische Commissie ondersteuning van vele vrijwilligers die als coördinatoren van de 
verschillende leeftijdscategorieën aanspreekpunt voor de TC zijn. 
(Verslag opgesteld door André van Hulsen). 
 
LOTERIJCOMMISSIE  
Afgelopen seizoen, op 22 april 2018, is er weer de jaarlijkse superloterij geweest met prachtige 
prijzen. 
Het Rad van Fortuin fleurde de bekendmaking van de uitreiking van de prijzen van de superloterij 
extra op. 
Onze dank gaat uit naar alle kopers van de loten, waaronder weer zeer veel supersponsors, maar ook 
naar alle leden die de loten hebben verkocht. 
De opbrengst komt zoals elk jaar voor een deel ten goede aan het vergroten van het spelplezier van 
onze spelers.  
Ook komend jaar zal er weer een superloterij zijn. De datum hangt af van de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal in de tweede competitiehelft (nog niet bekend). 
De loterij commissie bestond uit Helga de Zanger, Paul van Leeuwen, Jan Bouwmeester en Eppo 
Buskermolen 
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen). 
 
KANTINECOMMISSIE  
In het seizoen 2017-2018 bestond de Kantinecommissie uit de volgende personen: Leen Stieva 
(onderhoud en meer dan dat), Mariëlle Buskermolen (voorbereiding weekend, inkoop, JOGG gezonde 
kantine, aanspreekpunt en regelaar voor alle bardiensten, beantwoorden van de kantinedienstenmail 
en taakbeheerder van de voetbal.nl kantinedienst app), Chrystèle Brassem (planning bardiensten), 
Wim van Loon (snoepautomaat, voorbereiding weekend en door-de-week kantinediensten), Erik van 
den Beitel (kassa/pin beheerder en de klaverjasavonden), Esmeralda Piké (JOGG gezonde kantine, 
EHBO in keuken en contactpersoon met de mini’s, hoofd bakgroep en aanspreken nieuwe 
vrijwilligers).  
 
De leden van de KC hebben dit seizoen vooral bedacht dat we investeren in de mensen die graag 
willen dat het goed gaat met de club en dus meer achter de bar en in de keuken willen staan. Mariëlle 
ging meer in gesprek met de oudere teams en heeft geprobeerd de gaten (vooral op zondagmiddag) 
te vullen met de teams die er op dat moment waren op de club. We zijn er nog niet en Mariëlle zal zich 
blijven inzetten om mensen bewust te maken wat er moet gebeuren om de club van inkomsten te 
voorzien!     
De kantine draait al jaren op vaste bargroepen met een barhoofd. Dit seizoen waren dat de volgende 
barhoofden: Ineke van barteam MAAIJ, nog steeds 5 enthousiaste dames bij elkaar, Erik van den 
Beitel, Martine Strampel, Chrystèle Brassem, Olaf Schouwenburg, Petra Loogman, Dames 1 en 
Debby van Tol.  
De kantine ging keurig open met extra wedstrijden door de week door Leen en Leen, Wim en Nel. 
Vergaderingen en opleidingen werden zelf geregeld door desbetreffende personen die daarover de 
leiding namen. De donderdagavond ging door, zoals alle jaren met vaste koppels en uit het 3e elftal 
van DES.  
Bij de evenementen zoals Oktoberfest, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond enz. werd de bardienst 
gedraaid door de spelers van de voetbal A-selectie!   
De klaverjasavonden werden keurig overgenomen door Bert van der Jagt en Ben Blom, geassisteerd 
door Jan Ramp en Erik van den Beitel. De bar wordt dan gerund door barteam Bianca van den 
Bergen. 
De weekend coördinatoren waren dit seizoen Natascha, Erik, Wim, Chrystèle, Esmeralda, Mariëlle, 
Hans, Jeroen, Martine, Olaf, Debby, Joyce, Han en Kees tijdens thuiswedstrijden Dames 1. 
Linda, Heddie en Lex hebben dit seizoen keihard gewerkt om alles weer soepeltjes te laten verlopen 
op de zondagen met ouders. Grote dank aan deze vrijwilligers die of heel vroeg uit bed moeten of 
later aan tafel kunnen voor de zondag maaltijd! 
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Het schoonmaken van de kantine was weer in vertrouwde handen van de seniorenploeg die op 
maandag en vrijdagochtend zorgt dat alles er weer blinkend uitziet. Barmedewerkers ontvangen dan 
ook nog steeds regelmatig complimenten van onze bezoekers. 
  
Dit seizoen veranderden we de bardienstenplicht van 2 naar 3 bardiensten van 2,5 uur voor elke 
ouder/lid vanaf 18 jaar. Dit is prima bevallen want het vullen van de diensten ging beter dan 
voorgaande jaren. De opkomst was top want eenieder die zichzelf had ingeschreven (of door Matthijs 
of Mariëlle geholpen was) kwam gewoon! Mariëlle vroeg aan de thuisspelende teams om hulp en dat 
werd gedaan. Voor volgend seizoen nog meer om mee door te gaan maar verbetering is er zeker. 
Dit seizoen heeft de voetbal.nl app al naar behoren gewerkt. Het wordt steeds beter is onze 
verwachting, een stijgende lijn van inschrijvingen.  
We werken als kantinecommissie aan een betere kantine en zullen dit blijven voortzetten, de 
vergaderingen zijn minder hard nodig want we weten hoe we het willen en iedereen heeft zijn taak. 
Neemt niet weg dat Mariëlle iedereen genoeg aan het werk zet dus we blijven ook aan de slag met 
nieuwe mensen zoeken. 
De bakgroep is compleet en wordt nu gestuurd door Esmeralda en met de smeerploeg gaat het ook 
goed want daar zijn er 2 bij die meer willen doen. En zo reilt en zeilt de club. Op naar een volgend 
goed gevuld seizoen!  
Iedereen bedankt voor zijn inzet en Door Eendracht Sterk: met zijn allen draaien we de club! Zet hem 
op! 
Een gezellige groet, Mariëlle Buskermolen (voorzitter KC). 
 
EVENEMENTEN COMMISSIE 
Ook dit jaar werd het evenementenseizoen bij RKDES afgetrapt met het oktoberfeest. De kantine was 
door middel van lange tafels en banken omgetoverd tot een Duitse biertent. Ondanks dat het 
evenement geen grote groepen leden naar de kantine wist te trekken, was het een gezellige avond.  
Na het oktoberfeest richtte de evenementencommissie zich al snel op het volgende evenement; 
namelijk het prestigieuze midgetsjoeltoernooi. De sjoelbakken van Marco Ubink brachten het 
competitieve van de RKDES-leden naar boven. Na een avond sjoelen kwamen Nico van Tol en 
Wilbert Klijmij als winnaars uit de bus. Zijn kregen samen met de andere koppels die in de top 3 waren 
geëindigd een mooie prijs mee naar huis.  
Het inluiden van het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met de puzzelrit. Eppo en Aad hadden ook dit 
jaar weer alles uit de kast gehaald om een mooie route uit te stippelen. Dit was niet voor niks, want er 
waren dit jaar veel aanmeldingen: er deden meer dan 30 teams mee. Na afloop werden de 
antwoorden besproken en richtte Frans Kuipers een woordje richting de aanwezige leden om hen een 
gelukkig nieuwjaar te wensen.  
RKDES kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. De evenementencommissie tracht dan ook ieder 
jaar een mooie avond neer te zetten om de vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar 
was het thema: De Olympische winterspelen. De vrijwilligersavond was goed bezocht. Vanuit de 
evenementencommissie vonden wij het mooi om te zien hoeveel mensen er vrijwillig tijd en energie 
steken in onze vereniging RKDES. 
Na de vrijwilligersavond was het weer tijd voor de leden om zich aan elkaar te meten. Niet op sportief 
vlak ditmaal, de voetbalkennis kon worden getest aan de hand van een zeer pittige quiz. Tom van 
Hulsen was bereid gevonden om de quiz te presenteren. De strijd bleef lang spannend, kennis van 
RKDES-teams en spelers uit het verleden bleek dit jaar belangrijk. Gerrit ter Reehorst en Sven Snel 
wisten hierdoor in de laatste ronde op gelijke hoogte te komen met twee andere koppels. Echter, de 
benaderingsvraag bepaalde dat Gerrit en Sven de winnaars waren van deze editie van de RKDES-
voetbalquiz.  
Tijdens de bazaar werden er prijzen verloot onder de door leden verkochte loten. Het was goed weer, 
het 1e elftal van RKDES speelde thuis en het was druk in de kantine. Dames 1 verkocht op deze 
zondag ook lootjes, de prijzen hiervoor werden verdeeld door middel van een groot rad. Een zeer 
geslaagde zondag voor RKDES.  
Het laatste evenement van het jaar was traditiegetrouw de prutrace. Dit evenement is uitgegroeid tot 
het grootste evenement georganiseerd door de evenementencommissie. Dit jaar was er de 
mogelijkheid voor kinderen van ouder dan 8 jaar om mee te doen. Zij moesten dan wel dan wel een 
ouder bereid vinden om met hen mee te lopen. De ouder-kind heat bleek een goede zet, er waren 
meer deelnemers dan ooit. Het mooie weer zorgde voor veel belangstellende langs het parcours. 
Wederom een geslaagde prutrace.  
 
De evenementencommissie 2017-2018: 
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Bas Ubink, Dennis de Jong, Danny Bon, Ton Grimbergen, Martin Zwart, Raoul van Tol, Raymond 
Baars, Wilbert Klijmij, Bas Baars en Gert Ubink  
(Verslag opgesteld door Bas Baars). 

SENIOREN VOETBAL 
De senioren van RKDES begonnen het seizoen 2017-2018 met vijf elftallen aan de competitie. 
  
RKDES 1 
Jesse Donker was de trainer. Het elftal had grotendeels dezelfde spelers als vorig seizoen. De 
selectie werd wel aangevuld met spelers uit de eigen jeugd van RKDES. RKDES speelde in de 3e 
klasse. De ploeg heeft een seizoen gedraaid met wisselende resultaten. Heel goede wedstrijden 
werden afgewisseld met mindere wedstrijden. Dit seizoen was het streven om te promoveren. De 
ploeg eindigde in de competitie op een plaats die geen recht op promotie gaf. In de nacompetitie 
kreeg RKDES toch nog een kans op promotie, maar dit is niet gelukt 
Sponsors: AFAS ERP Software en Renault Nieuwendijk. 
Trainer: Jesse Donker, leiders: Jasper Burgers en Jan van der Maarl, assistent scheidsrechter: Sjaak 
Kok, verzorger: Erwin Hogervorst in de 1e helft van het seizoen en in de 2e helft een stagiaire fysio 
opleiding. 
  
RKDES 2 
Het tweede elftal speelde dit seizoen in de reserve 2e klasse. Er werden wisselende resultaten 
behaald. Het team speelde ook in de nacompetitie. 
Trainer: Eric Zethof, verzorgster: Natasja van Loon. 
  
RKDES 3/ RKDES 4 
In de winterstop is 1 elftal opgeheven en is er verder gespeeld door RKDES 3 
Het team eindigde in de middenmoot.  
Sponsor: Vireo Potplanten. 
Leiders: Mathijs de Bruin 
Leiders: Peter van den Bergen en Ron Hogenboom zijn in de winterstop gestopt 
 
RKDES 5 
RKDES 5 speelde in de reserve 4e klasse. Dit vriendenelftal speelde een goed seizoen en eindigde in 
de middenmoot. 
Leiders: enkele ouders. 
Contactpersoon: Wim Teeuwen. 
 
RKDES 6  
Is dit seizoen een nieuw elftal het is een vrienden team en speelt zijn wedstrijden in de 6e klasse. 
Gezelligheid is erg belangrijk. Het team behaalde wisselende resultaten. 
Contactpersoon: Matthew Beringel 
 
N.B. De trainers van RKDES 3 t/m 6 waren Erik Mulder en Gerrit ter Reehorst. 
  
(Verslag Seniorenvoetbal opgesteld door Joke Ubink, wedstrijdsecretaris senioren). 
 
JEUGD EN DAMES VOETBAL  
We kijken met tevredenheid terug op het seizoen 2017-2018. Eind van het seizoen 2017-2018 had 
RKDES 405 jeugdleden.  
De start van het seizoen heeft met name in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe 
spelvormen die door de KNVB zijn geïntroduceerd. Met ingang van dit seizoen zijn de teams in de 
JO8 en JO9 6 tegen 6 gaan spelen. In het seizoen 2018-2019 zullen de volgende wijzigingen worden 
doorgevoerd waarna de JO10 ook 6 tegen 6 gaan voetballen en de JO11 en JO12 8 tegen 8. Ten 
behoeve van deze nieuwe spelvormen is veld 3 volledig ingericht voor deze wedstrijden.  
Een andere nieuwe ontwikkeling betreft het digitale wedstrijdformulier en de wedstrijdzaken-app 
waarbij de uitslagen volledig digitaal kunnen worden verwerkt. 
De jeugdopleiding is het afgelopen seizoen verder ontwikkeld door de implementatie van het 
Jeugdvoetbalplan. RKDES is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit plan waarbij uiteindelijk alle 
trainers digitaal trainen aangeboden krijgen. Verder is in het seizoen 2017-2018 gestart met 
looptraining bij de mini’s t/m JO12. Hiervoor zijn 2 trainers aangetrokken met een achtergrond in de 
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fysiotherapie. Doel van de looptraining is om de motoriek, snelheid en behendigheid bij de jongste 
jeugd te verbeteren.  
Er zijn ook dit seizoen veel vrijwilligers aan de slag geweest om wekelijks de jeugdafdeling te laten 
voetballen en ontwikkelen. We zijn trots op de brede vrijwilligersbasis die de vereniging heeft met vele 
betrokken ouders en leden die hier hun steentje aan bijdragen.  
 
Pupillen 
De mini’s, JO8 en JO9 mochten afgelopen seizoen bij de thuiswedstrijden een ‘pupil van de week’ 
selecteren. Een geweldige beleving voor onze jongste pupillen.  
De mini's spelen op zaterdag hun onderlinge Champion’s Cup wat weer veel voetbalplezier geeft.  
Halverwege het seizoen zijn er jongens vanuit de mini’s overgegaan naar de JO8 waar ze in de 
competitie zijn gaan spelen. In totaal speelden er eind van het seizoen 21 jongens en meisjes in de 
mini’s.  
Bij de JO8 en JO werd met ingang van het seizoen 2017-2018 geen stand op een ranglijst meer 
bijgehouden. Deze teams kunnen dus ook niet meer kampioen worden in hun competitie. Om toch 
een team aan het einde van het seizoen in het zonnetje te zetten is ‘de kampioen van RKDES’ 
geïntroduceerd op basis van het pupillenklassement. Over het seizoen 2018-2019 werd relatief het 
beste gepresteerd door de JO8-1 en de JO9-6 (meisjesteam) waarmee zij tot kampioen werden 
gehuldigd. 
Verder werden de JO10-3 en JO11-1 voorjaarskampioen. 
 
Junioren 
De uitrol van de nieuwe jeugdopleiding krijgt ook bij de junioren zijn vorm. Het aantal beschikbare 
spelers en daarmee het aantal teams per klasse zorgt echter wel voor extra uitdagingen om invulling 
te geven aan de visie op voetbal. 
Het vinden van voldoende scheidsrechters voor vooral de oudere junioren (JO17/JO19) blijft 
moeizaam.   
De JO15-1 en de JO17-1 mochten het seizoen afsluiten met een kampioenstitel en werden beide 
voorjaarskampioen. 
 
Meisjes  
Het meidenvoetbal bij RKDES zit nog steeds in de lift. In het seizoen 2017-2018 waren er zelfs 7 
meidenteams actief binnen RKDES, verdeeld over diverse leeftijdscategorieën. Om de meidenafdeling 
voldoende aandacht te geven is besloten tot het aanstellen van een voorzitter voor de Meiden binnen de 
jeugdcommissie. Deze rol is opgepakt voor Joke Ubink. 
Vooral de MO9 was een goede basis met veel nieuwe leden. Bij de MO9 speelde in de nieuwe spelvorm 
6x6.Bij MO11 zijn wij uitgekomen met 7-tallen. De MO13 is gestart als 7-tal en na de winterstop als elftal. 
Vanaf de leeftijdsklassen MO15 en hoger zijn wij uitgekomen als 11-tallen.  
Dit is wederom een succesvol jaar geweest voor ons meidenvoetbal met in het algemeen goede 
resultaten en een aantal kampioenen. MO17 werd zelfs voor- en najaarskampioen. Dit team haalde ook 
de halve finale van de KNVB beker. Het aantal meiden is dit seizoen wederom toegenomen mede 
dankzij een succesvolle vriendinnendag, het schoolvoetbaltoernooi en de succesvolle Oranje dames. Er 
zijn dit jaar relatief weinig afmeldingen geweest aan het eind van het seizoen. Met het aanstellen van 
een meiden coördinator is de structuur dit seizoen beter geregeld en is er rust gekomen in deze afdeling. 
De aanpak van begeleiding en vergaderen met de leiders is goed uitgepakt. Om het meidenvoetbal 
verder te stimuleren zal de begeleiding voor trainers en leiders ook in het komende seizoen wederom 
aandacht krijgen.  
De MO13-1 en MO17 werden najaarskampioen en de MO15 en MO17 werden voorjaarskampioen. 
Als afsluiting van het seizoen is een high tea georganiseerd die door vele meisjes is bezocht en hier is 
het kampioenschap van MO17 gevierd.  
 
 
Dames 
Het damesteam is dit seizoen aangevuld met speelster uit de jeugd en speelde een wisselend 
seizoen. Het spel was nog erg wisselend maar er werd toch soms een wedstrijd gewonnen. De sfeer 
in het team is goed. 
 
Toernooien  
Ten behoeve van een spreiding van de druk op onze vrijwilligersorganisatie is besloten om, in het jaar 
dat RKDES het schoolvoetbaltoernooi organiseert, geen andere thuistoernooien te organiseren. In het 
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seizoen 2017-2018 was het schoolvoetbaltoernooi neergestreken aan de Wim Kan Dreef. Ruim 1.600 
kinderen hebben een week lang gevoetbald. Het mooie weer deed een goed duit in het zakje van 
deze feestelijke week.  
 
Activiteiten: 
De activiteiten die het afgelopen jaar werden georganiseerd t.b.v. de jeugd waren opnieuw succesvol, 
mede dankzij het feit dat er telkens weer veel mensen bereid waren ons daarbij behulpzaam te zijn. 
Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die ons geholpen heeft. Speciaal Stichting Supporting 
Kudelstaart (voorheen de Supportersvereniging Kudelstaart) en de diverse sponsors. De activiteiten 
die het afgelopen jaar zoal door de jeugdcommissie werden georganiseerd, zijn: 
Seizoenstart voor de mini’s t/m JO13 met: ‘Het beste schot van RKDES’. 
De grote clubactie was een groot succes, met dank aan alle jeugdige verkopers bracht deze actie € 
4679 op voor onze club! 
Dit seizoen is het sinterklaasfeest in ere hersteld. Sinterklaas en zijn Pieten voerden een mooi stuk op 
in de kantine waar meer dan 100 kinderen aanwezig waren om mee te zingen en springen en een 
cadeau in ontvangst te nemen. 
Het traditionele Kerst-zaalvoetbaltoernooi voor de gehele RKDES-jeugd is door de vakantieplanning 
omgedoopt in het Olieballentoernooi. Met een totale aanwezigheid van 211 kinderen van mini’s t/m 
JO19 mogen we zeggen dat dit onderlinge zaalvoetbaltoernooi nog steeds zeer populair is. 
In april werd voor het eerst een FIFA-18 toernooi georganiseerd. Met een groep van ongeveer 60 
kinderen werd een middag fanatiek gegamed in de kantine. 
In het voorjaar is een mini-dag georganiseerd. Deze geslaagde dag met 40 deelnemende jongens en 
meisjes heeft geleid tot een extra impuls bij de instroom van nieuwe pupillen. 
Door de samenwerking met AZ konden leden van RKDES gebruik maken van een kortingsactie voor 
de wedstrijd AZ-Vitesse. Met 94 RKDES-ers werd genoten van een mooie wedstrijd van AZ. 
Ook dit jaar hebben meer dan 330 kinderen van 6 tot 16 jaar aan het Voetbalkamp meegedaan. Dit 
jaar was er voor het eerst sprake van maximaal aantal deelnemers om de organisatie beheersbaar te 
houden. Mede dankzij goed weer en de hulp van vele leiders was het Voetbalkamp ook dit jaar weer 
een groots festijn.  
Voor de meiden werd aan het einde van het seizoen een ‘ladies only’ middag georganiseerd met een 
high tea en bingo. Vrijwel alle meiden waren aanwezig op deze gezellige middag. 
Van de seizoensafsluiting voor de mini’s t/m JO13 is een extra groot feest gemaakt door het 1e veld 
om te bouwen tot een voetbalstad. Deze voetbalspellen waren een groot succes en een mooie 
afsluiting van een succesvol seizoen. 
(Verslag opgesteld door leden van de Jeugdcommissie). 
 
ZAALVOETBAL  
Het seizoen 2017/2018 bestond de zaalvoetbal afdeling wederom uit 8 teams, vijf herenteams en 3 
damesteams.  
Heren 1 had zich na een wat zwaarder seizoen versterkt en heeft zich gehandhaafd in de eerste 
klasse. 
Ook de overige herenteams hebben een goed seizoen gehad.  
Dames 1 had een aantal speelsters die op vrijdag verhinderd zijn. Zij hebben daarom op woensdag 
hun vaste thuis-speelavond. Deze wedstrijden zijn in de KDO-hal afgewerkt. 
Ook de damesteams kunnen terugkijken op een goed seizoen. 
De digitalisering van de wedstrijdformulieren en het ver vooraf bekend zijn van de wedstrijden in de 
app heeft er ook dit seizoen voor gezorgd dat er weinig tot geen ‘last minute’ problemen waren voor 
het spelen van wedstrijden.  
Er waren wel wat klachten over het niet op komen dagen van de zaaldiensten. Dit is steeds ter plaatse 
opgelost.  
Er is 1 tuchtzaak geweest in verband met een scheidsrechter die een wedstrijd staakte. Dit is goed 
afgehandeld. 
Voor het verplaatsen van wedstrijden en andere zaken is ook dit seizoen het contact met de KNVB 
goed verlopen. 
Zoals ieder seizoen bedanken we de scheidsrechters die de nodige wedstrijden gefloten hebben.  
(Verslag opgesteld door Nancy van Eck). 
 
HANDBAL  
Het bestuur van de handbalafdeling bestond uit: 
Debbie van Grieken: voorzitter / secretaris / website / afgevaardigde hoofdbestuur tot 01-02-2018 
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René van Bers:  voorzitter / afgevaardigde hoofdbestuur per 01-02-2018 
Laurens van Kessel: seniorenzaken / sponsoring 
Kitty van Berkel: jeugdzaken 
Britt Versteeg:  scheidsrechter contactpersoon  
Wendy Verzeilberg: wedstrijdsecretaris / ledenadministratie 
Annelies van Berkel: penningmeester / sponsoring 
  
Handbaljeugd 
A1: De A1 bestond uit een combinatie van RKDES-meiden en meiden van Legmeervogels. Door deze 
combinatie heeft dit team toch een leuk seizoen kunnen spelen. Er werd afwisselend gespeeld bij 
RKDES en bij Legmeervogels. Ook de trainingen waren op beide locaties. Het team is in de loop van 
het seizoen naar elkaar toe gegroeid waardoor zeker het 2e deel van het seizoen positieve resultaten 
bracht. 
Trainer/coach: Kitty van Berkel 
Sponsor: SYBeautyworld. 
C1: De C1 is een hecht team wat al meerdere jaren samen speelt. Het is een team wat op een vrij 
hoog niveau speelt in hun categorie. Ze trainen 2x in de week anderhalf uur en zijn zeer gedreven in 
hun spel. Een team voor de toekomst! 
Trainer Arjo Versteeg, coaches Mick en Robert 
Sponsor: Hoekwater B.V. 
D1:  
De D1 was een team dat bestond uit jongens en meiden variërend van 10 tot 12 jaar. Een leuk team 
wat het altijd gezellig heeft met elkaar. In de competitie hebben ze het goed gedaan. Ondanks dat er 
een paar kinderen officieel nog E-jeugd waren konden ze goed meekomen in de D.  
Trainers E1: Arjo Versteeg/Kitty, Coaches: Cindy Langelaan en Claudia van Eijk   
Sponsor: Van der Knaap - Braam 
E1 en E2:  
De E-jeugd was een grote groep meiden en jongens en in de loop van het seizoen kwamen er zelfs 
nog wat kinderen bij. Het 1e deel van het buitenseizoen en het binnenseizoen hebben ze als 1 team 
gespeeld. Het 2e deel van het buitenseizoen is de groep opgesplitst en zijn we met 2 teams verder 
gegaan. Hartstikke leuk want de kids speelden hierdoor veel meer minuten.  
Trainers: Annelies en Sanne 
Coaches: Annelies, Annelien en Michel 
Sponsor: Syquens 
F1: Dit team speelt competitie op een miniveld. In de loop van het jaar verbeterde het spel van dit 
team, het team groeide naar elkaar toe en de aandacht tijdens de training wierp zijn vruchten af, er zit 
meer in dit team. Volgend jaar gaat dit team in de E spelen en dan op een groot veld, dat zal wennen 
worden. 
Trainers: Ben en Aart 
Coaches: Sandrine 
Sponsor: LJ de Vries 
F2/kabouters: Dit zijn de jongste spelers van RKDES. Zij spelen nog geen competitie maar doen 
gemiddeld 1x per maand mee aan een toernooi. Het is een groep die gedurende het seizoen groeit. In 
de 2e helft van het seizoen is het team wel competitie gaan spelen. 
Trainers: Ben en Aart 
Coach: Ben 
Sponsor: Lampenweb 
 
Handbalsenioren 
Er waren in het seizoen 17/18 vier seniorenteams in de zaal actief: één herenteam en drie 
damesteams.   
Het herenteam bestond uit 11 heren die recreatief handballen. De resultaten waren wisselvallig te 
noemen. Het team werd uiteindelijk vierde in de 2e klasse afdeling. Coaching Linda Bouwman. 
Sponsor was IFAA Accountants & Belastingadviseurs. Aan het einde van het seizoen is er opnieuw 
afscheid genomen van een paar spelers, waardoor er met pijn en moeite voor het seizoen 18/19 toch 
nog een team geformeerd kan worden.   
Dames 1 had een nieuwe samenstelling als team. Hierdoor is besloten in de pouleklasse te gaan 
spelen in plaats van 2e klasse. Het team is verrassend goed begonnen en wist dit tot het einde van het 
seizoen vol te houden. Ze hebben geen wedstrijd verloren en hebben het seizoen als kampioen 
afgesloten.  
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Martijn Jasper was trainer het gehele seizoen. Sponsor van dit team was en is Aannemersbedrijf Van 
Berkel. 
Dames 2 speelde wederom een verdienstelijk seizoen en eindigde in de middenmoot. Coaching was 
gedurende het seizoen in handen van Jan van der Schouw, trainer was Martijn Jasper. Shirtssponsor 
was en is The Phone House Aalsmeer.   
 
De dames recreanten speelden doordeweeks hun wedstrijden. Omdat aan het begin van het seizoen 
een behoorlijk aantal speelsters alsnog afhaakten, moest er iedere wedstrijd met aanvulling uit 
senioren 1 en 2 worden gespeeld. Geen ideale situatie. De ploeg verloor ook meer dan het won. 
Sponsor is Multi Supplies. Het seizoen 18/19 zal er geen recreanten team meer zijn. Er zijn simpelweg 
te weinig dames die doordeweeks willen handballen. 
 
Handbal financiën 
Het seizoen 2017-2018 hebben we positief af kunnen sluiten. Het bestuur heeft zich hier zeer goed 
voor ingezet. We hebben verschillende kostenposten kunnen beperken en daardoor zijn de resultaten 
goed. We verwachten voor komend seizoen een neutraal resultaat. Het komende seizoen gaan we 
investeren in het aantrekken van nieuwe jeugdspelers, in het bijzonder de jongste jeugd. Hierdoor 
zullen we meer inkomsten genereren. Ook zijn wij voor het komende seizoen in gesprek met 
verschillende partijen voor sponsorcontracten. 
   
Scheidsrechters 
We hadden de volgende scheidsrechters tot onze beschikking in het seizoen 2017-2018: 
NHV-scheidsrechters: Paul Maarsen (regio), Harrie Arts (regio) en Laurens van Kessel (landelijk). 
Verenigingsscheidsrechters: Mick van Miltenburg, Claudia van Eijk, Kitty van Berkel, Aart Kolle, 
Martijn Jasper, Bianca Hollander, Romano Murtas, Anouk van Egmond, Isa Verzeilberg (jeugd), 
Esmee Lek (jeugd), Romy van Miltenburg (jeugd) en Lisa Gaastra (jeugd). 
(Verslag opgesteld door René van Bers). 
 


