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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 50  
Donderdag  13 december 2018 RKDES 4  
Zaterdag  15 december 2018 BarteamC.Brassem 
Zondag  16 december 2018 ouders  

 
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen 
bij Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten: 
15-12-2018: KerstBLINGO 
17-12-2018: Laatste Treffer van 2018 
29-12-2018: Olieballentoernooi 
06-01-2019: Puzzelrit en nieuwjaarsreceptie  
19-01-2019: FIFA-JO19 toernooi 
21-01-2019: Eerste Treffer van 2019 
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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Sleutels van de kleedkamers 
De sleutels van de kleedkamers zijn tegen betaling van een borg 
verkrijgbaar achter de bar.  
Tevens staan er jerrycans met limonade klaar achter de bar . 
Wij vragen U om zelf te zorgen dat de kleedkamer en 
bestuursdienstkamer netjes blijven. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die op zondag beschikbaar 
zijn om  de bestuursdienst te bemannen/vrouwen.     
         Bestuur RKDES   Gert Ubink  

 

 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bardiensten:  Zaterdag 
RKDES JO8-3  15-12-2018  09:30 RKDES JO8-1 -   Pancratius Rksv JO8-3 CO 
RKDES JO12-2 15-12-2018  11:00 RKDES JO12-2 -   SCW JO12-1   CO 
RKDES JO14-1 15-12-2018  13:00 RKDES JO14-1 -   Hoofddorp s.v. JO14-4 CO 
80913   15-12-2018 13:00 RKDES VR1   KDO VR1 KUDELSTAART 
   Zondag 
  96899 16-12-2018 12:00 RKDES 4   Kampong 6 veld 1 
 

 

 

JO19-1  FIQAS Software 
JO17-1  NWM Luijten 
JO17-2  ABeen Projecten 
JO17-3  Roozeboom & Van den Bos Instrument 
MO17-1   Van Arkel Bouw 
JO15-1  Kroom BV 
JO15-2  Van Vliet Horti 
JO15-3  Nieuwkoop Europe BV 
MO15-1  RITOM 
MO15-2  Kia Vaneman 
JO14-1  Hoveniersbedrijf Rutger Tas 
JO13-1  Bloemenwinkeltje van Leeuwen 
MO13-1  Cliniclowns 
JO12-1  Emile Hermans Consultancy 
JO12-2  Gavita 
JO12-3  Arjan Smit Tuinen 

JO11-1  Company Fit 
JO11-4  Finance.nl 
MO11-1  Dick Kuin Architect 
JO10-1  Bosman en Van Zaal 
JO10-2  Heemskerk BV 
JO10-4  Berghoef Plants 
JO10-6M  Floral Innovations 
JO9-1  Van Berkel Aannemers /  
   Schockman Hortensia's 
JO9-2  Stolze 
JO9-4M  Bart Baardse 
JO8-1  Van Tol Staalconstructie 
JO8-2  Holla Roses 
JO8-3  BD Lease 
JO8-4  Solidoe 
Mini's  Seat Maas 
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Schoonmaak:Coördinator:Dhr. Hans Brand: 

 0172-509290/06-10118231   
 

 
 
 
 
 
 

Planning Bardiensten 
 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  

 

HOERA… TOCH WEER EEN GELEGENHEIDSKOOR !! 
Ha allemaal, na enig gestoei is het toch gelukt om met Kerstmis te zingen. Er komt weer een Gelegenheidskoor. 
Dinsdag 25 december (Kerstmis) zal er weer een ‘viering’ zijn met  
het Gelegenheidskoor. Verleden jaar was het koor een groot succes,  
daar hopen wij dit jaar natuurlijk ook weer op. 
Een groot Gelegenheidskoor zou natuurlijk geweldig mooi zijn. 
Wij hopen dat weer veel mensen komen zingen. 
Daarom willen wij alvast de repetitieavonden doorgeven, 
zodat u dat in uw agenda kunt zetten en deze avonden gereserveerd zijn voor het koor. 
Heel belangrijk!! 
Fleur wil weer graag onze dirigent zijn en het Combo is ook weer van de partij. Dat staat garant voor gezellige 
repetities met fijne liederen. 
Vanzelfsprekend drinken wij in de pauze weer koffie of thee, met wat lekkers erbij. Natuurlijk in onze eigen kerk in 
Kudelstaart. 
We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
2e repetitieavond: woensdag 12 december 2018     
3e repetitieavond: woensdag 19 december 2018     
De viering: 1e kerstdag 25 december 2018 om 10.00 uur. 
 
Als u wilt kunt u zich nu al opgeven, zodat wij weten hoeveel mappen er gemaakt moeten 
worden.   
Uw naam…………mailadres……  telefoonnummer. 
Zodat als er veranderingen zijn of berichtjes wij die door kunnen mailen/geven. 
Mocht u iemand weten, die ook graag mee wil komen zingen, 
neem die persoon (personen) rustig mee naar de repetitie,  
dit is geen probleem. 
Tel: 06-13409523  of  garry@scholte-orchideeen.nl  
Met vriendelijke groetjes namens de organisatie, Garry Scholte 

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

Groep 2: 
Anita Voorn 
Lianne Hogenboom 
Thea Buskermolen 
Data: 4/2 
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Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink 
 
Wedstrijdprogramma RKDES  
Nummer Datum  Tijd  Thuisteam  Uitteam   Veld  Scheidsrechters 
  16-12-2018 Heren 1 vrij   
  16-12-2018 Heren 2 vrij   
107254 16-12-2018 14:00 Zeeburgia 5  RKDES 3   veld 3  
96899 16-12-2018 12:00 RKDES 4   Kampong 6  veld 1 
  16-12-2018 Heren 5 vrij   
 

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   Uitslag 
09-12-2018   RKDES 1 -   DIOS 1     1 - 1 �  
09-12-2018 RKDES 3 -   AS'80 4     1 - 2 �  
09-12-2018  Koninklijke HFC 4 -  RKDES 4    0 - 3 � 
09-12-2018   RKDES 5 -   UNO vv 3    2 - 4 �  
 

Verslagen: 
RKDES-Dios 1-1 RKDES LAAT ZIEN MET DE BOVENSTE MEE TE KUNNEN 
 
Afgelopen zondag heeft RKDES een gelijkspel behaald tegen koploper Dios maar echt bevredigend was dit 
niet. Vooral het eerste half uur speelde RKDES prima en kreeg 4 opgelegde kansen maar keek na 20 
minuten toch tegen een 0-1 achterstand aan. De Kudelstaarters zakken hiermee naar de cruciale zesde plek 
die nog recht geeft om in februari in de winnaars poule te mogen starten. RKDES begon met dit keer 
Maarten van Putten op rechtsbuiten voor Jordy Vrolijk en Elias Elhadji kreeg de voorkeur boven Mano van 
Veen. 
RKDES begon uitstekend aan de wedstrijd en na 10 seconde had Lars Winters al de 1-0 in het netje moeten leggen 
hij ging alleen op de keeper af maar schoot wat onhandig tegen de keeper op. De voor de eerste keer in de basis 
begonnen Maarten van Putten begon getergd aan de wedstrijd en na vier minuten werd zijn prachtige voorzet maar 
net over getikt door Indy van Koert. RKDES bleef Dios opjagen en speelde in deze fase uitstekend. Na een klein 
kwartiertje bood wederom Maarten van Putten Lennart Kok een haast niet te missen kans, de voorzet van rechts 
was strak en laag maar Lennart Kok zag zijn inzet wederom geblokkeerd door de keeper. Dios liet vlak erna wel 

Programma 16 december 2018 
ASC -     SV Bernardus    
 SV DIOS -    Graaf Willem  
 MMO -     Alphen    
 VV SJZ -    SV DIOS    
 Sporting Leiden -   FC Aalsmeer    
 Voorschoten '97 -   SV Warmunda    
 SV WVC -    Van Nispen 
  

Uitslag: 9 december 2018 
RKDES -    SV DIOS   1 - 1  
Alphen -     Van Nispen  3 - 2  
 SV Bernardus -   VV SJZ   1 - 2  
 Graaf Willem -   Voorschoten  1 - 1  
 Nicolaas Boys -   MMO   2 - 0  
SV Warmunda -   Sp.Leiden  0 - 5  
 SV WVC -    ASC   1 - 2 
 



 7 

zien wat afronden is, een voorzet van links werd door de spits hard in de benedenhoek geplaatst tegen alle 
verhoudingen in 0-1 je hoort de Kudelstaartse supporters al denken o,ja is het weer zo’n dag dat ze er niet in willen. 
Gelukkig kwam de Afas/Nieuwendijk brigade vlak erna toch op een dik verdiende 1-1 een hoge voorzet werd door 
Lennart Kok in de doelmond gekopt en het was wie anders als Indy van Koert die met een fraaie hakbal de 1-1 
maakte. Ruststand had eigenlijk drie of vier één moeten staan maar ja kansen creëren is één maken is twee. 
De tweede helft waren de ploegen aardig aan elkaar gewaagd waarin Dios het eerst dicht bij een doelpunt was 
maar de lob kwam er via de lat weer uit. Vlak voor tijd kreeg de plaatselijke FC de kans om toch nog de winst in 
Kudelstaart te houden, de ingevallen Jordy Vrolijk knalde na een fraaie aanval kiezelhard op de paal keeper was 
totaal kansloos geweest ironisch genoeg kwam de terugspringende bal op het hoofd van de keeper waarna de bal 
rakelings naast de verkeerde kant van de paal rolde, het zal eens een keer meezitten. In de laatste minuut liet 
keeper Tommy Vrolijk bij een hoge voorzet de bal los Robin v.d. Steeg kon nog net de bal corner rammen. In 
blessuretijd nog een knots van een kans voor Dios maar het was Tommy Vrolijk die goed in kwam glijden in ieder 
geval genoeg om een tegen goal te voorkomen dat had na het debacle van vorige week wel heel zuur geweest. De 
eindstand was evenals de ruststand 1-1 en of we daar nu tevreden moeten zijn? Ach tegen de koploper een punt 
niet slecht maar voor de ranglijst laat je twee duren punten liggen. We gaan nu kerst en nieuwjaar vieren en pas 20 
januari staat de volgende wedstrijd op het programma uit tegen Bernardus cruciaal om daar de drie punten mee 
naar de Kudel te nemen. 
RKDES speelde in de volgende opstelling: 
Tommy Vrolijk, Robin vd Steeg, Erik Overvliet, Dennis Pronk(90 Gijs Lentjes), Arnaud van Leeuwen, Lennart 
Kok(63 Mano van Veen) Elias Elhadji, Maarten van Putten(63 Jordy Vrolijk), Indy van Koert, Lars winters, Roy 
Endhoven. 
0-1 18

de
 minuut Dios  

1-1 25
ste

 minuut Indy van Koert 

 
EPPO 

 
De teamfoto die de hal van RKDES voorgoed verandert 

 
 
Het is 4 november omstreeks 13:00, het 4e (ja, 
inmiddels het 4e!) van RKDES mocht op de 
teamfoto. Dit deden zij natuurlijk niet op de 
traditionele manier; volgens meerdere spelers 
van het team moest dit een keer anders 
kunnen. Hieronder is het prachtige resultaat te 
zien. Om wat spelers eruit te pikken: TBS Tom, 
die menig scheidsrechter een vervelende, maar 
actieve middag verzorgt. Patrick Fortier, die 
inmiddels vaker op de tennisbaan te zien is dan 
op het veld. Danny Bon, die in zijn vrije tijd 
boswachter is en soms ook in het veld laat zien 

dat hij een houthakker is. Kevin Bruine de Bruin, die zoals de foto laat zien altijd afwezig is. Mike Bisschop, die het 
prototype is van een klassieke kelderklasser en waarvan wij niet weten of hij nu zwanger is of dat het 
studentenleven toch zijn tol eist. Chris de Bok, die zijn mooie krullen nog steeds niet verloren is na al die jaren, 
maar de meerderheid van het team had liever gezien dat dit kapsel al lang verleden tijd was. Caspar Teeuwen, 
onze ouwe rot die tegenwoordig toch wel veel te kampen heeft met ouderdomskwaaltjes en waarvan niet alleen zijn 
schoenen gesmeerd zouden moeten worden. Op deze foto mist Benjamin Klaassen, die tegenwoordig beter 
bekend is als ‘coach’, maar deze coach neemt deze nieuwe baan nog niet helemaal serieus en was helaas net te 
laat voor deze foto… And last but not least, de kers op de taart, het neusje van de zalm, het beste van het beste, de 
koning van ons team, Nelson Mandela. Staat er zoals vanouds uitstekend op en had geen specifieke functie nodig. 
Nelson is Nelson zoals scoren voor hem scoren is. 
Maar afijn er moest nog een wedstrijd worden gespeeld. RKDES 4, tegenwoordig spelend in de 4e klasse van het 
kelderklasse voetbal na 3 (!) opeenvolgende promoties, speelde vorig jaar een anonieme rol in het zondagvoetbal. 
Geen sprankelend voetbal, door het gemis van El Maestro, maar wel een zeer verdienstelijk debuut. Dit seizoen is 
er helaas een hoop blessureleed bij de mannen van het 4e. Vandaag zaten Bart, Patrick en Caspar (zoals 
benoemd) in de lappenmand. Vooral het gemis van Bart, jazeker het broertje van El Maestro, laat zich voelen op 
het middenveld. Er is helaas niemand die het in zich heeft om, met ons kick-and-rush voetbal, 90 minuten lang te 
knallen. Vandaag kreeg Bram deze taak toebedeeld en die liet zich vooral op verbaal vlak uitstekend zien. Maar 
eerst de warming-up, terwijl 11 van de 14 spelers een lekker balletje aan het trappen waren om warm te worden, 
wat tegenwoordig broodnodig is met alle kneusjeskrampen, waren Pronk en Bram alweer op de terugweg naar 
sportpark Calslagen. Gerrit, de rots in de branding en terug van weggeweest, was vergeten en werd snel opgepikt 
om alsnog mee te kunnen doen. Stipt om 14:30 (aanvangstijd) kwamen deze 3 mannen aanrijden en aangezien wij 
maar 13 man hadden moest Bram meteen opdraven. Chris had, zoals wel vaker, zijn hersens thuis gelaten en was 
dus zijn scheenbeschermers vergeten, zoals eigenlijk een echte kelderklasser zou moeten doen. Pronk en Gerrit 
namen plaats op de bank. De opstelling is ten opzichte van het kampioensteam niet heel erg veranderd op twee 
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posities na. Niels, waar een onbekend transferbedrag voor is betaald aan Legmeervogels, staat tegenwoordig op 
het middenveld. En Leroy, had naast zijn drukke bezigheden in de brandweerkazerne en de kroeg tijd om voorin 
voor wat gevaar te zorgen. De opstelling luidde: 
 Jos, Bok-Bon-TBS-Mike, Niels-Bram-Houdini, James-Bakkie-Lee 
 Hoewel de tegenstander redelijk kon voetballen, kwam onze kracht zeker weer vanuit onze prachtige 
spelopvatting. De lange ballen van Jos schoot hij net niet het Olympisch Stadion in, maar effectief waren ze wel. 
Des pakte al snel de voorsprong door een goal van Leroy en een prachtige volley, na een halve assist van James, 
van Bram. Ook Bakkie (vandaag wel op tijd) was goed op dreef voorin en liet de tegenstander vaak zijn hielen zien. 
De uitstekend fluitende scheidsrechter moest hierna even corrigerend optreden en gaf boswachter Danny een gele 
kaart voor het neerhalen van een ‘doorgebroken’ speler. Tegenwoordig is de regel dan 10 minuten eruit, maar deze 
waren volgens de (nogmaals) uitstekend leidende scheidsrechter alweer veranderd. In de tweede helft nam de man 
met 7 longen, good-old Pronk, de honeurs waar op het middenveld. Gerrit kwam erin voor de moegestreden Chris 
de Bok. Bram schoof een linie naar achter. In de tweede helft had Brian nog een mooi schot op doel die op de paal 
uiteen spatte en scoorde James, na dit seizoen alweer voor de 22ste keer 1 op 1 te hebben gestaan, wel. Daarna 
begon Bram de scheidsrechter uit te dagen, na een vermeende overtreding, waardoor een oliedomme gele kaart 
volgde. Tot Bram zijn verbazing, moest hij wel 10 minuten langs de kant staan. Hier kwam hij wel al snel tot rust 
(volgens zichzelf) en de wedstrijd kwam tot zijn einde. Een penalty voor Arsenal en een goal van nieuwkomer Niels 
zette de eindstand op 1-4. Weer een overwinning voor de rode brigade, die nu 11 punten uit 6 wedstrijden heeft en 
op de 3e plaats staat. Een 4e promotie kan gestalte krijgen dit seizoen! 
 Een verslag zoals El Maestro die schrijft is moeilijk te evenaren. Maar vooral de foto is toch wel het pronkstuk van 
dit verslag. Neem de foto goed in je op en kijk gerust nog even naar de scherpe, originele foto als je door de 
catacomben (lees: hal bij RKDES) het veld op loopt. Het volgende verslag mag geschreven worden door … JAMES 
 
Het talent van een wereldster, maar altijd een lokale held gebleven (14-10-2018) 
Je kunt naar iets verlangen, totdat je het bezit. Daarna stopt de wens, en begint de angst te verliezen met wat je 
hebt. Want een lichaam slijt: Helaas onherroepelijk. Iedere dag neemt de tijd er kleine hapjes van. Langzaam wordt 
het sprinten slenteren, en het slenteren drentelen. Steeds vaker laat de bal hem in de steek, of andersom. De bal 
verliest Nelson; en Nelson verliest de bal. Ze hebben elkaar steeds minder te vertellen. Steeds vaker wordt het 
zekere boven het geweldige gekozen; Steeds vaker valt de keuze op makkelijk in plaats van op mooi. Niet lang 
geleden was er helemaal geen keuze: alleen de keuze tussen mooi en vreselijk mooi. Maar zonder heilig vuur is 
(zelfs) de verlosser verloren, waardoor het onvermijdelijke volgt: El Maestro stopt. 
Na zijn laatste wedstrijd kwamen de anderen: Jorn Postma, Leroy Van Tol, Niels Asberg, Timo (de internationale 
Slowaak), etc. Allemaal wisten zij langzaam iets uit van de snelheidsduivel uit vervlogen tijden; geleidelijk 
oplossend als een bruistablet in een glas water werd iedere dag de herinnering aan die geweldige rechtsbuiten 
weer een klein beetje kleiner. 
Er volgde een seizoen in de anonimiteit; RKDES 5 eindigde (zonder Nelson Mandela) in de middenmoot. En 
hoewel niemand het hardop durfde te zeggen, werd zijn creativiteit en spelinzicht node gemist. Hij zag de dingen 
altijd net even iets scherper, en geregeld eerder ook. De meters die de rest draafden, legde hij duizend keer sneller 
af in zijn hoofd. Hij maakte van verliezers winnaars, en van hoekschoppen doelpunten. Hij liet iets ingewikkelds er 
kinderlijk eenvoudig uitzien. Alles ging van zelf: hup naar voren, en maar zien. Nelson was tegoed om slecht te zijn. 
Als kinderen op een pleintje gingen voetballen, mocht iedereen roepen wie hij wilde zijn. Hij was Messi, hij was 
Ronaldo en zij was Robben. Maar iedereen vond dat niemand Nelson mocht zijn, want hij was gewoonweg te goed. 
Elke pass met effect had effect; als een dropshot op een pingpong tafel. Het ontbreekt al snel aan woorden als het 
op Nelson aan komt. Velen waren succesvoller, maar vrijwel niemand was beter.  
Het talent van een wereldster, maar altijd een lokale held gebleven. Het vijfde werd het vierde; en Mandela werd 
nog adviseur; getracht om een nieuwe Nelson te kweken. Zinloos uiteraard, want het origineel is nauwelijks te 
evenaren. 
En dan breekt de dag aan van de herrijzenis. Doordat de gehele voorhoede besloot om op vakantie te gaan (lekker 
afgestemd overigens), werd noodgedwongen het beste paard weer van stal gehaald. Dit zou een nieuwe bekroning 
moeten worden. Na ontelbaar keer mijn tas te hebben gecontroleerd, druppelen langzaam de andere strijders de 
kantine binnen. En terwijl de meeste spelers nog de mistige alcoholdampen uit hun ogen wreven, zorgde de naam 
van El Maestro op het wedstrijdformulier tot gefronste wenkbrauwen. Het duurde dan ook niet lang voordat het 
nieuws als een lopend vuurtje over het sportpark gonsde. Ineens wou iedereen erbij zijn. Een bezoek aan de 
schoonmoeder werd overgeslagen, en ook veel spelersvrouwen gingen mee. Gestaag stroomde het langs de kant 
vol met supporters, buurtbewoners, dagjesmensen en ander volk. Voor de nieuwelingen in het team was het een 
sprookjesachtig decor. Vaak spelend in een wereld zonder sterrenstatus; zonder kippenvel van een kolkend 
stadion; op een troosteloos en kapot getrapt polderveld; hobbelig en met scheve lijnen; ver weg van alle 
heldendom; spelen zij ineens door de komst van Nelson voor een uitzinnige menigte. We peppen elkaar op, en ‘we 
moeten geduldig blijven’ is het devies.  
Klokslag twaalf uur fluit de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Maar hoewel iedereen heel graag wilt, 
loopt het niet. RKDES 4 speelt voornamelijk tegen zichzelf in plaats van tegen Eendracht 2. Het gaat moeizaam, 
heel moeizaam. Op het middenveld verliezen we de slag en de verdediging laat steken vallen. Er gebeurt veel, 
maar ook bijzonder weinig: er valt doelpunt, en na een zenuwachtige eerste helft gaan we rusten met een 0-1 
achterstand. Dat het geen gemakkelijke tweede helft gaat worden, is bij iedereen wel duidelijk. In de kleedkamer 
worden er zogenaamd nog wat tactische omzettingen gedaan en wat wissels doorgevoerd (puur voor het goede 
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gevoel). Alle ogen zijn paniekerig op Nelson gericht, en hij weet het. Wil RKDES 4 vandaag de 3 punten in huis 
houden, zal het weer op hem moeten aankomen. In de tweede helft volgen er kansen, maar veelal was het 
buitenspel, gevaarlijk spel, geen voordeel of “het veld”. Op het moment dat iedereen zich bij een nederlaag lijkt neer 
te leggen, tovert Nelson vanaf de rechterkant een puntgave voorzet uit z’n mouw: 1-1. Het blijkt het startschot te zijn 
van een waar offensief waarbij nog eens twee doelpunten vallen: 3-1. ‘Met gezond verstand uitspelen’ wordt er 
geroepen (maar dat hebben we nog nooit gekund). Op het veld wordt het er allemaal niet vriendelijker op. 
Eendracht 2 blijkt een stille vulkaan te zijn dat ieder moment kan uitbarsten: ze verliezen het hoofd. Het 
sprookjesachtige decor van veld 2 heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een sinistere sfeer wat zijn weerga niet kent. 
De gemoederen lopen op; de sfeer is gespannen, en elke vorm van waardigheid blijkt te zijn ingeruild voor fysieke 
intimidatie. Zelfstandig naamwoorden (het liefst nog met een willekeurige ziekte ervoor) vliegen het veld over. Ook 
verschillende toeschouwers moeten het ontgelden. De scheidsrechter besluit eieren voor zijn geld te kiezen, en 
blaast voor de allerlaatste keer op zijn fluit. Hiermee lijkt de rust te zijn wedergekeerd, maar schijn bedriegt. Doordat 
TBS Tom nog wat brandende haarden met olie wilt blussen, wordt de weg naar de kleedkamer een waar 
mijnenveld. Andere teams, die ook lucht van de scene hebben gekregen, hebben zich inmiddels gemeld voor een 
nieuwe confrontatie. Dat het niet zover komt, mag een gerust wonder heten, maar de uitslag van de uitwedstrijd lijkt 
nu al te zijn bepaald. En wat onze Abraham betreft; die weet ondertussen wel waar hij de mosterd moet halen, en 
trekt bakzeil.  
Langzaam loopt Nelson richting de kleedkamer; hij denkt er het zijne van. Na drie kampioenschappen (waarbij er 
plastic hapjesschalen de lucht in werden gehesen, en ook het bier zeker niet zijn uitwerking miste) is hij opnieuw 
een assist en een idyllisch voetbalverhaal rijker; maar die schoenen gaan weer gauw terug aan de haak. 
Bram Janmaat, veel succes met het schrijven van het volgende verslag 

 
Stand KNVB west2.3e Kl  Poule Q1 

 

1 SV DIOS 11 7 3 1 24 25 14    

2 Sporting Leiden 10 6 1 3 19 28 16    

3 ASC 10 6 1 3 19 15 11    

4 SV WVC 11 6 1 4 19 35 16    

5 Voorschoten '97 10 5 3 2 18 26 18    

6 RKDES 11 5 3 3 18 20 18    

7 Nicolaas Boys 10 5 1 4 16 18 11    

8 Van Nispen 10 4 3 3 15 23 19    

9 Graaf Willem II/VAC 11 4 3 4 15 20 27    
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10 VV SJZ 10 3 5 2 14 15 18    

11 FC Aalsmeer 10 4 0 6 12 18 22    

12 Alphen 10 2 3 5 9 21 28    

13 SV Bernardus 10 2 1 7 7 8 23    

14 MMO 10 1 2 7 5 8 20    

15 SV Warmunda 10 1 2 7 5 11 30    

 

 

    

 

 

 

 

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 
139888 04-1-2019 20:00 RKDES VR30+1 Benschop VR30+1       veld 2 
137823 11-1-2019 20:30 Overbos VR30+1 RKDES VR30+1       veld 3 
137816 18-1-2019 20:00 RKDES VR30+1 Victoria VR30+1       veld 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 
80913 15-12-2018 13:00 RKDES VR1   KDO VR1  KUDELSTAART 

 
 

Helpt het ruiken van oma tegen stress? 
Bij oma is altijd alles anders. Dat is altijd al zo geweest. Bij oma smaakt 
eten bijvoorbeeld altijd beter als thuis. Soms ging ik tussen de middag uit 
school met oma mee en dat at ik wel vijf boterhammen. Want wat was dat 
beleg bij oma machtig lekker. De broodjes hagelslag smaakte 10 x beter 
dan thuis ondanks dat mijn moeder precies hetzelfde merk had. ‘s avonds 
aten we bij oma altijd Hollandse pot. En ondanks mijn gruwel voor 
stampotjes en mijn ergste vijand “de aardappel”, at ik bij oma altijd netjes 
mijn bordje leeg. Die droge zetmeel terroristen veranderde bij oma in 
vriendelijke barbapapa’s die ik onder dompelde in zo’n lekkere vleesjus 
die alleen oma kan maken. Als ik een nachtje bij oma bleef slapen werd ik 
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zo strak ingestopt dat ik mij niet meer kon bewegen. Met een stem die allang niet meer alle toonhoogtes haalde 
zong zij dan allerlei liedjes voor mij. Als zij weg was probeerde ik altijd een beetje bewegingsvrijheid terug te krijgen 
door voorzichtig een beetje van links naar rechts te bewegen totdat ik mijn armen weer boven het dekbed kreeg. In 
de ochtend werd het bed natuurlijk weer keurig opgemaakt en ging de zelf gehaakte sprei erover heen. 
Laatst was ik weer eens een keertje bij oma. Ik had het druk. Eigenlijk geen tijd om langs te gaan. Toch besloot ik 
even een bosje bloemen te brengen. Maar alleen even langs brengen hoor. Ik besloot er niet te blijven want ja… 
druk. Oma deed de deur open en was blij verrast. “kom je meteen even een bakkie doen”. En dan sta je daar met je 
gestreste kop. Nog 100 dingen op je to-do-lijstje. Een hartslag van boven de 80. Je moet hartstikke nodig naar de 
wc, want ja naar de wc gaan is voor mensen die leven in luxe. Dat is niet voor jou weggelegd. Je hebt zelfs zitten 
denken aan een katheter. Dat scheelt op zijn minst weer 15 minuten per dag aan toiletbezoeken. Kostbare 15 
minuten.  
Maar al die stress, spanning en het to-do-lijstje maakt eigenlijk allemaal even niet meer uit als je daar je lieve 
omaatje ziet staan in haar huisje vol meubels met gehaakte kleedjes erop en zij vraagt of je een bakkie komt doen. 
Je gaat lekker zitten. Je krijgt een kopje thee met een koekje erbij die 10x beter smaakt als thuis. Oma vraagt hoe 
het met je gaat. Zij haalt haar zelfgemaakte kerstkaarten tevoorschijn. En een half uur lang kijk je naar prachtig 
geborduurde kaarten. Daarna komen de gehaakte kleedjes, bedsprei, pannenlappen en onderzetters aan bod. Het 
levens motto van oma “hou je haaks”. Ieder kleinkind krijgt bij zijn eerste huis een setje gehaakte pannenlappen van 
oma cadeau. Die ruiken ook helemaal naar oma. Na het haak-uurtje komen de verhalen over mensen die ik totaal 
niet ken. “oh mevrouw de Wit van hiernaast heeft twee nieuwe planten gekocht, wat denk je, heeft Trippie ze 
helemaal onder gepiest”. Ik heb geen idee wie mevrouw de Wit is en of Trippie haar man is die een beetje de weg 
kwijt is of misschien toch haar hond. Maar wat maakt het ook allemaal uit.  
Aan het eind van de avond ben ik weer heerlijk ontspannen. Zo’n avondje bij oma doet mij echt goed. Even niet 
denken aan de drukte van de dag maar gewoon bij oma zijn. De geur van gehaakte kleedjes ruiken. Je niet druk 
maken over onderbroeken vouwen of de depressie van je goudvis. Ik denk dat oma’s de beste psychologen zijn!  
Ook bij de voetbal loopt de spanning soms hoog op. Maar wij hebben iets wat maar weinig voetbalteams hebben: 
een voetbal-oma. Nu heeft zij de 80 nog lang niet bereikt maar officieel valt zij in de categorie oma (twee 
kleinkinderen).Vorig seizoen heeft zij een officieel RKDES kleedje gehaakt om ons warm te houden tijdens onze 
wisselbeurten. En ook al zegt zij zelf altijd dat zij niet zoveel doet, toch vind ik altijd dat zij een bepaalde rust met 
zich mee brengt, net als mijn oma. En dat doet het team goed. Helaas was zij deze wedstrijd niet aanwezig, maar 
dat had een goede reden. Zij was namelijk jarig! Gefeliciteerd Aniet! 
Iets meer rust hadden we deze wedstrijd wel kunnen gebruiken. We speelden thuis tegen IJmuiden. De eerste helft 
was DES de betere ploeg maar wist DES helaas niet tot scoren te komen. De tweede helft was IJmuiden feller en 
meer dreigend. Aan het eind van de wedstrijd werd de bal tegen de arm van onze speelster geschoten die in het 
strafschopgebied stond. Dat werd een penalty tegen. Helaas wist DES niet meer terug te komen van deze 
achterstand en verloren wij deze wedstrijd. 
Volgende week (15 dec) spelen wij thuis tegen KDO. Komt u alle kijken? Het is neem-je-oma-mee-naar-de-voetbal- 
dag. Wat toevallig hé, alsof ik het terplekke verzin. Wij kunnen wel een paar oma’s gebruiken om de rust te 
bewaren in deze streekderby! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Datum    tijd thuis     uit      veld 
16-12-2018 14:00  RKDES JO19-1 - Bloemendaal JO19-3  Afgeschermd veld 1 �  

 
  Uitslagen:  
09-12-2018  HBC JO19-2 -  RKDES JO19-1     2 - 0 �  
09-12-2018  RKDES JO17-1 -  Koninklijke HFC JO17-4    3 - 0 �  
09-12-2018  RKDES JO17-2 -  Arsenal ASV JO17-3    2 - 3 �  
09-12-2018  RKDES JO17-3 -  Koninklijke HFC JO17-7    5 - 2 �  
09-12-2018  KDO sv JO15-2 -  RKDES JO15-1     2 - 3 �  
09-12-2018  RKDES JO15-2 -  KDO sv JO15-3     4 - 2 �  
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Programma: 
Zaterdag 
Team   Datum/tijd  Thuis    Uit     CO/VR/BE 
RKDES MO17-1 15-12-2018 14:00 TOV MO17-1 -   RKDES MO17-1  CO 
RKDES MO15-2 15-12-2018 12:15 Hoofddorp. MO15-2 -  RKDES MO15-2  CO 
RKDES MO15-1 15-12-2018 11:10 SCH '44 MO15-2 -   RKDES MO15-1  CO 
RKDES MO13-1 15-12-2018 11:00 RODA '23  MO13-1 -  RKDES MO13-1  CO 
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website 

 
Uitslagen: 
Team   Datum/tijd  Thuis    Uit     CO/VR/BE Uitslag 
RKDES MO17-1 8-12-2018 13:00 RKDES MO17-1 -   SDO MO17-1   CO   4-1 
RKDES MO15-2 8-12-2018 11:00 RKDES MO15-2 -   RODA '23 Rksv MO15-1 CO   1-2 
RKDES MO15-1 8-12-2018 14:50 Meern De MO15-2 -  RKDES MO15-1  CO   3-7 
RKDES MO13-1 8-12-2018 09:30 RKDES MO13-1 -   Hertha MO13-1  CO   1-0 
RKDES MO11-2 8-12-2018 09:00 Overbos sv. MO11-3 -  RKDES MO11-2  CO   5-1 
RKDES MO11-1 8-12-2018 11:00 RKDES MO11-1 -   Overbos sv. MO11-1 CO   3-3 

——————————¥× 
 
 
 
 
 
 

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 JO8-3  15-12-2018 09:30 RKDES JO8-1 -   Pancratius Rksv JO8-3  CO 
RKDES JO8-4  15-12-2018 09:00 Victoria JO8-4 -   RKDES JO8-4    CO 
RKDES JO10-1 15-12-2018 10:15 FC Aalsmeer JO10-2 -  RKDES JO10-1   CO 
RKDES JO11-1 15-12-2018 09:00 Graveland 's JO11-1 -  RKDES JO11-1   CO 
RKDES JO12-1 15-12-2018 10:30 Arsenal ASV JO12-1 -  RKDES JO12-1   CO 
RKDES JO12-2 15-12-2018 11:00 RKDES JO12-2 -   SCW JO12-1    CO 
RKDES JO14-1 15-12-2018 13:00 RKDES JO14-1 -   Hoofddorp s.v. JO14-4  CO 
 
Uitslagen  
Team   Datum/tijd   Wedstrijd               CO/VR/BE Eindstand 
RKDES JO8-1  08-12-2018 09:30 RKDES JO8-1 -    Koninklijke HFC JO8-6 CO        16-1 
RKDES JO8-2  08-12-2018 08:30 Bloemendaal JO8-4 -   RKDES JO8-2   CO  4-4 
RKDES JO8-3  08-12-2018 09:30 RKDES JO8-4 -    RKDES JO8-3   CO  3-7 
RKDES JO8-4  08-12-2018 09:30 RKDES JO8-4 -    RKDES JO8-3   CO  3-7 
RKDES JO9-1  08-12-2018 09:00 Nieuw West United JO9-3 -  RKDES JO9-1   CO  1-7 
RKDES JO9-2  08-12-2018 11:00 RKDES JO9-2 -    Hoofddorp s.v. JO9-3 CO  4-4 
RKDES JO9-3  08-12-2018 09:30 Sporting Martinus JO9-7 -  RKDES JO9-3   CO  2-6 
RKDES JO9-4M 08-12-2018 11:00 Kokengen JO9-2M -   RKDES JO9-4M  CO  7-1 
RKDES JO9-5M 08-12-2018 09:00 Legmeervogels JO9-6M -  RKDES JO9-5M  CO        13-0 
RKDES JO10-1 08-12-2018 11:00 RKDES JO10-1 -    RODA '23 Rksv JO10-2 CO  1-7 
RKDES JO10-2 08-12-2018 08:45 UNO vv JO10-2 -    RKDES JO10-2  CO  niet ont. 
RKDES JO10-3 08-12-2018 09:30 RKDES JO10-3 -    NFC JO10-1   CO  3-6 
RKDES JO10-4 08-12-2018 11:30 Sporting Martinus JO10-8 -  RKDES JO10-4  CO  niet ont. 
RKDES JO10-5 08-12-2018 10:15 RKAVIC JO10-4 -    RKDES JO10-5  CO  6-2 
RKDES JO10-6M 08-12-2018 08:45 Hoofddorp s.v. JO10-9 -   RKDES JO10-6M  CO       16-1 
RKDES JO11-1 08-12-2018 09:30 RKDES JO11-1 -    FC Weesp JO11-1  CO  5-1 
RKDES JO11-2 08-12-2018 08:30 UNO vv JO11-2 -    RKDES JO11-2  CO         1-13 
RKDES JO11-3 08-12-2018 11:00 NFC JO11-1 -     RKDES JO11-3  CO  1-3 
RKDES JO11-4 08-12-2018 08:45 Hoofddorp s.v. JO11-6 -   RKDES JO11-4  CO  6-1 
RKDES JO12-1 08-12-2018 09:30 RKDES JO12-1 -    Legmeervogels JO12-1 CO  5-2 
RKDES JO12-2 08-12-2018 09:30 RKDES JO12-2 -    FC Aalsmeer JO12-1 CO  6-3 
RKDES JO12-3 08-12-2018 08:30 Overbos sv. JO12-6 -   RKDES JO12-3  CO  9-2 
RKDES JO12-4 08-12-2018 11:30 IJburg AFC JO12-6 -   RKDES JO12-4  CO  7-2 
RKDES JO13-1 08-12-2018 11:00 RKDES JO13-1 -    Argon JO13-2   CO  niet ont. 
RKDES JO14-1 08-12-2018 13:00 UNO vv JO14-2 -    RKDES JO14-1  CO  niet ont. 
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Belangrijke Data om te onthouden voor de Jeugd 

Jaarkalender 2018/2019 
Hierbij 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. 

 

RKDES-PUPILLENKLASSEMENT SEIZOEN 2017/ 

2018Bijgewerkt tot en met: zaterdag 8 december 2018   

  TEAM GESP. W G V PNT GEM. VOOR  TEGEN 

1 RKDES JO9-1 10 9 1 0 28 2,8 69 24 

2 RKDES MO17-1 9 8 0 1 24 2,7 34 10 

3 RKDES JO12-1 8 7 0 1 21 2,6 43 10 

4 RKDES JO11-2 11 9 1 1 28 2,5 65 14 

5 RKDES JO8-1 11 9 0 2 27 2,5 112 38 

6 RKDES JO9-4M 11 9 0 2 27 2,5 53 30 

7 RKDES MO15-1 9 7 0 2 21 2,3 48 18 

7 RKDES MO11-1 11 8 1 2 25 2,3 60 20 

8 RKDES JO8-2 10 7 1 2 22 2,2 88 24 

9 RKDES MO13-1 10 6 2 2 20 2,0 29 11 

10 RKDES JO10-4 9 6 0 3 18 2,0 46 53 

11 RKDES JO10-1 10 6 1 3 19 1,9 62 56 

12 RKDES JO9-3 11 6 1 4 19 1,7 75 59 

13 RKDES JO9-2 11 5 2 4 17 1,5 56 53 

14 RKDES JO8-3 11 5 1 5 16 1,5 89 50 

15 RKDES JO10-3 11 5 1 4 16 1,5 81 57 

16 RKDES JO11-3 10 4 1 5 13 1,3 33 37 

18 RKDES JO12-2 11 3 2 6 11 1,0 30 37 

19 RKDES JO11-1 10 3 1 6 10 1,0 34 47 

20 RKDES JO12-3 11 3 1 7 10 0,9 37 66 

21 RKDES MO15-2 10 3 0 7 9 0,9 17 20 

22 RKDES MO11-2 10 2 0 8 6 0,6 22 46 

23 RKDES JO14-1 9 1 1 7 4 0,4 14 57 

24 RKDES JO10-6M 10 1 1 8 4 0,4 23 90 

25 RKDES JO13-1 9 1 0 8 3 0,3 6 35 

26 RKDES JO11-4 10 1 0 9 3 0,3 15 74 

27 RKDES JO8-4 10 1 0 9 3 0,3 21 86 

28 RKDES JO9-5M 10 1 0 9 3 0,3 14 98 

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 
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29 RKDES JO12-4 11 1 0 10 3 0,3 21 64 

30 RKDES JO10-2 10 0 1 9 1 0,1 41 104 

31 RKDES JO10-5 10 0 0 10 0 0,0 43 135 
 
 VRIENDELIJK VERZOEK AAN ALLE LEIDERS:         
 "Uitslagen pupillenklassement doorgeven,sms/app naar  
06 2398 9924 of email naar: jpdenboer@gmail.com (uiterlijk zondag 11.00 uur)"       
  
 * Geen uitslag doorgegeven, betekent geen vermelding in de Treffer en op de website en zal er voor de 
berekening van het pupillenklassement uitgegaan worden van een verliespartij van 5-0. Dit om te voorkomen dat 
alleen maar winstpartijen doorgegeven worden.         

    

    

    

    

25 November was ik pupil van de week. Eerst gingen we naar de 
bestuurskamer, waar Sjaak alles ging uitleggen en ik kreeg een mooie jas aan. 
Ook gaf ik de voorzitter en de scheidsrechter een hand. Toen gingen we naar 
de kleedkamer voor overleg. Daarna gingen we warm lopen. Ik mocht op doel 
schieten en overpassen met een paar jongens. Daarna gingen we weer naar 
de kleedkamer. 
 
Daarna gingen we het veld op en gaf ik iedereen een hand. Ik mocht ook de 
munt gooien. Toen mocht ik zelf langs de spelers van de tegenpartij lopen en 
scoren bij hun keeper. Ik schoot door zijn poortje! 
 
Toen ging ik op de bank zitten in de dug out. Het was een hele leuke wedstrijd. 
Nummer 11, Indy had gescoord. Het was 1-0 gebleven, maar RKDES had nog 
wel een paar goede kansen gehad. Toen was de wedstrijd klaar en gingen we 
nog even naar de bestuurskamer. Toen kreeg ik een cadeautje als aandenken. 
Ik vond het heel leuk!  
Groetjes, Justin van JO8-1. 

 

 

Verslagen 
 
Slap RKDES verliest terecht tegen Alliance '22 JO14-2 
Dan nu de wedstrijd tegen Alliance JO14-2. Vorige week tegen het 1ste van deze club gespeeld en de mannen 
waren vol verwachting m.b.t. deze ontmoeting. Aangevuld met Thijmen, Jaden en Juul vandaag gingen we de 
voorbereiding in. Alleen proefden we vooraf een houding van dat varkentje wassen we wel even…. De 
voorbereiding ging verder prima echter alleen nog steeds niet compleet wat ons in de trainingen en de wedstrijden 
best wel parten speelt. Je ziet toch dat de invallers en team samenstelling in het veld week per week een invloed 
hebben. Maar daar kampen vele teams mee op dit moment. Helaas geen scheidsrechter door onze poule wissel is 
dit verkeerd gegaan. Eddy was zo vriendelijk de wedstrijd te leiden en de vlag werd ter hand genomen door 
Damian. Ondanks het op het hart drukken dat elke wedstrijd bij 0-0 begint en je voor een resultaat moet knokken 
was het vanaf het begin veel te slap en na 10 minuten krijgen we uit een afvallende bal (vrije trap) de 0-1 binnen. 
We waren niet in staat het tij te keren en de hele eerste helft hebben we er achteraangelopen. Jakub maakte vlak 
voor rust uit een counter 1-4 maar we gingen met 1-5 de rust in. In de rust geprobeerd de mannen verder op te 
peppen maar dit was voor allemaal wel een tegenvaller. Na de rust een wat energieker RKDES. We wonnen wat 
duels en we kwamen tot 2-5 via Lars die een op een sneller was dan zijn tegenstander en mooi binnenschoot. In de 
15 minuten daarop best wel kansen gehad op meer maar helaas geen doelpunten voor RKDES. In de laatste 7 
minuten van de wedstrijd werd er eigenlijk niet meer verdedigd met liepen we onnodig tegen nog meer schade op. 
Uiteindelijk 2-8 verlies. De komende 2 wedstrijden spelen we tegen de top van de klasse waar we nu in spelen dus 
we zullen het nog een paar weken best zwaar krijgen. De tegenstanders worden daarna wat anders en wij gaan 
meer en meer jongens terug op het veld zien waardoor het team gevoel ook weer wat beter gaat worden. Compleet 
trainen is absoluut belangrijk in deze maar eenieder zal zijn bijdrage moeten leven. Teamsport is samen investeren, 
doorzetten en elkaar de ruimte geven. Eddy en Damian bedankt voor het fluiten en vlaggen en tot de volgende 
week.  
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RKDES JO14-1 (za) voetbalt prima mee met VVC maar verliest ruim 
Vandaag tegen de koploper VVC JO14-1 uit Nieuw-Vennep. Vanaf vandaag met Thijmen vast in de JO14-1 maar 
helaas ziek en Jorn H en Stan afwezig, Jorn S gelukkig weer terug naar zijn armbreuk en Jaden vandaag als extra 
kracht om voldoende wissels te hebben om de pijntjes waar een paar mee rondlopen te kunnen opvangen. De 
tegenstander van vandaag ongeslagen bovenaan en RKDES nog zoekende na de zeperd van vorige week. We 
moesten om 8.15 uur vertrekken dus lekker vroeg uit de veren op een (hele) koude zaterdag morgen. De mannen 
hadden er zin in en na het omkleden lekker warmgelopen. We begonnen hartstikke goed aan het duel en de 
toeschouwers van VVC roemden de tegenstand van RKDES. Na 16 minuten kregen we uit een afgeslagen 
hoekshop een heel ongelukkig doelpunt tegen. De bal werd in een keer op doel geschoten en die plofte binnen. 1-0. 
Na 18 minuten waren we op het middenveld even niet bij de tijd en kon er zo iemand vrij schieten vanaf 18 meter. 
Een prachtige goal maar wel tegen 2-0. In de tussentijd had Jakub een fantastische actie gehad maar dit trof geen 
doel, alleen een hoekschop hielden we daaraan over. We waren met Dave en Lars een paar keer gevaarlijk en 
dachten eigenlijk aan de 2-1 maar vlak voor tijd moest Badr opnieuw de bal uit het net halen 3-0 bij rust. Ondanks 
dat de stand anders doet vermoeden speelden we veel beter dan de week ervoor maar ook deze tegenstander was 
veel beter. In de rust proberen af te spreken dat we korter op elkaar zouden staan en vooral onze posities zouden 
houden omdat dat in de eerste helft nogal een mis ging. Onder leiding van de prima scheidsrechter werd de tweede 
helft begonnen. Opnieuw maakte we aanspraak op meer maar voetballend was VVC ons de baas en kregen in het 
eerste kwartier na rust 3 goals tegen. Na 14 minuten 6-0 en een afstraffing dreigde. Het is een compliment voor de 
jongens dan er ondanks een portie frustratie over de stand een team stond wat nog wilde en kon werken. Via een 
mooie aanval was het Lars die de zo verdiende treffer voor RKDES op het bord zette 6-1 en opnieuw speelde we 
goed met Dave die een voorzet van Lars net overschoot. VVC maakte nog een doelpunt maar het slotakkoord was 
voor ons Jakub maakte na opnieuw prima voetbal via Bram en Jorn de 7-2 eindstand. Zonde dat met zoveel 
verschil verliezen. Een minder ruim verlies was absoluut mogelijk, en misschien wel terecht, geweest maar we 
hebben bij vlagen weer goed voetbal, onverzettelijkheid en duel winst gezien. Nu werken aan het herstel van de 
laatste geblesseerden en de teamgeest want hand in eigen boezem steken is voor sommige nog steeds een beetje 
lastig. Maar als we completer worden, samen trainen, Stan weer onder de lat kan plaatsnemen en Badr dus weer 
gewoon kan voetballen (want hij staat er voor ons en kijkt ook uit naar weer te voetballen) dan is het een kwestie 
van een paar weken waarin de omstandigheden zullen verbeteren voor de JO14-1 za. Eddy bedankt voor het 
vlaggen en tot volgende week bij ons thuisduel tegen de nr 2 uit deze competitie OFC JO14-1. We trappen om 
13.00 uur af. 
 
Altius jo9-1 – RKDES  jo9-1 

Jo 9-1 winnen lichtwedstrijd tegen Altius. 
Het leek nog wel midden in de nacht. 6.30 de wekker en om 
7.20 vertrekken naar Hilversum. De kleren thuis maar alvast 
aangetrokken en hier en daar werden er nog wat broodjes in 
de auto gegeten. Bij Altius aangekomen stonden de 
lichtmasten al aan. Nog snel even naar de kleedkamer, 
kicksen aan en alle gezichten richting coach Robert voor de 

tactische bespreking en de peptalk van coach Edwin. Gijs op de goal vandaag, Jesse en Lars achterin, Stan 
(aanvoerder vandaag) en Montasar op het middenveld en Milan in de spits. Thomas en Dirk beginnen als wissel. 
Allebei de teams doen een goede warming-up, spelen wat rondo's, positievormen en de keepers worden lekker 
ingeschoten. Het beloofd weer een spannende pot te worden. Want tot nu toe wordt er aldoor maar gewonnen 
maar dat gaat niet vanzelf. Er wordt hard gewerkt door dit team, want dat zijn ze een \"team\". Ze gaan allemaal 
voorop in de strijd en dat wordt beloond. 
Als er wordt afgetrapt om 8.30 is het nog steeds donker en dus is het een soort van lichtwedstrijd maar dan 's 
ochtends. Altius heeft een goed team met een dame als vaste keepster die haar mannetje weet te staan. Des staat 
in de eerste minuten van de wedstrijd veel onder druk maar door vroeg te storen en goed te verdedigen weet Altius 
weinig kansen te creëren. Gijs moet wel een aantal keren in actie komen maar komt niet echt in de problemen. Als 
er ineens een goede counter is van Des is Milan alert en deze spits weet wel het netje te vinden, 0-1. Vanaf dat 
moment komt Des beter in de wedstrijd en wordt een spannende pot. Tot aan de rust blijft het maar een magere 0-1 
en kan het dus nog steeds alle kanten op. De twee meegekomen vaders halen snel even een bakkie voor de 
coaches en zichzelf maar als zij terugkomen is de tweede helft al weer begonnen en heeft Dirk voor de 0-2 
gezorgd. Dat is wel ff lekker. Bij Altius gaan de kopjes dan een beetje hangen en als Monta binnen 5 minuten dan 
de 0-3 en 0-4 binnen pegelt is de wedstrijd in de \"pocket\". Thomas krijgt vervolgens nog een aantal kansen, Stan 
ziet zijn afstandschot maar net over het doel scheren en Lars krijgt een voorzet net niet lekker op z'n hoofd 
waardoor deze bal ook naast het doel verdwijnt. In het laatste kwart zorgt Milan nog voor de 0-5. Gijs en zijn 
verdediging willen natuurlijk de O zien te houden maar als Altius door een goede combinatie langs Jesse weet te 
komen is daar toch de goal voor Altius. Eindstand 1-5. Fantastisch gespeeld mannen. Als we na de wedstrijd nog 
even met de coach van Altius staan te praten verwijt deze zijn spelers van alles: \" ze zitten in een dip, geen 
combinaties, we scoren niet meer\", maar dat des gewoon beter was en dat dat hun verdienste was durfde de \" 
goede man \" niet te zeggen en dat was eigenlijk het geval. Weer een week goed getraind, hard gewerkt en de 
punten in de tas mee naar Kudelstaart. Succes volgende week boys want dan staat er wederom een zware partij op 
het programma. 
Verslaggever Lennart 



 17 

Trainingsschema: 
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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 

Annelies Dick- van 
Berkel 

Jeugdzaken 
diti18ek@kpnmail.nl 
06-22574939 

Laurens van Kessel 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 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)     

Actualiteiten en nieuws zijn terug te vinden op de FB pagina ‘Handbalvereniging Rkdes’ 
of de Instagrampagina: RKDES handbal! 
 
Het programma komt uit Sportlink. Deze staat op de website van RKDES ingeladen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


