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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 51  
Donderdag  20 december 2018Leen S./Peter vd Bergen 
Zaterdag  22 december 2018 Niks plannen  
Zondag  23 december 2018 KANTINE DICHT!!
  

 
Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen 
bij Sjaak Kok  

Data om niet te vergeten: 
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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Dit is de laatste TREFFER van dit seizoen.  
De eerste Treffer van het nieuwe jaar komt 21 januari 2019 uit. 

 
 
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.  
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Schoonmaak:Coördinator:Dhr. Hans Brand: 

 0172-509290/06-10118231   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Planning Bardiensten 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Groep 2: 
Anita Voorn 
Lianne Hogenboom 
Thea Buskermolen 
Data: 4/2 

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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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. 
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 
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Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink 
 
Wedstrijdprogramma RKDES  
Nummer Datum  Tijd  Thuisteam  Uitteam   Veld  Scheidsrechters 
 23-12-2018 heren 1 vrij   
 23-12-2018 Heren 2 vrij   
 23-12-2018 Heren 3 vrij   
105526 23-12-2018 12:00 RKDES 4    Swift 8  veld 1 verplaatst naar 13 januari 2019 
 23-12-2018 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 
16 dec.  Zeeburgia avv 5 -  RKDES 3  - ? - ? 

 

Verslagen: 

 
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    

Programma  27 januari 2019  
RKDES -   Van Nispen  
ASC -     SV Warmunda   
 MMO -    FC Aalsmeer   
 VV SJZ -   Graaf Willem  
 Sporting Leiden -Nicolaas Boys   
 Voorschoten '97 -SV Bernardus   
 SV WVC -   Alphen   
 

Programma 20 januari 2019  
SV Bernardus -   RKDES   
 FC Aalsmeer -   SV DIOS   
 Alphen -    Voorschoten '97   
Nicolaas Boys -   SV WVC   
 Van Nispen -   ASC   
 Sporting Leiden -  MMO   
 SV Warmunda -   VV SJZ   
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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    

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 
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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 
 
Uitslag: 
RKDES VR1 15-12-2018 13:00 RKDES VR1    - KDO sv VR1 CO 4-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Datum    tijd thuis     uit      veld 

 
  Uitslagen:  
16 dec.  RKDES JO19-1 -   Bloemendaal JO19-3  ? - ?  

 
 

 
 
 

Programma: 
Zaterdag 

Team   Datum/tijd  Thuis    Uit     CO/VR/BE 
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 15-12-2018 14:00 TOV MO17-1 -   RKDES MO17-1  CO   1-4 
RKDES MO15-2 15-12-2018 12:15 Hoofddorp s.v. MO15-2 -  RKDES MO15-2  CO   1-3 
RKDES MO15-1 15-12-2018 11:10 SCH '44 MO15-2 -   RKDES MO15-1  CO   1-7 
RKDES MO13-1 15-12-2018 11:00 RODA '23  MO13-1 -  RKDES MO13-1  CO  Afgelast 
 

——————————¥ 
 
 
 
 
 
 

RKDES JO9-1 wint met 9-1  Kampioen!!! 
Dé kampioenswedstrijd van de kleine mannen gebeurde op Amsterdams grasgebied. Nieuw West United is de 
tegenstander en onwetende wat de voetbalkunsten zijn van die mannetjes begint Des zoals altijd fanatiek en gretig. 
Al na 4 minuten begint Monta aan een solo welke beloond wordt met een prachtig doelpunt 0-1! 
De Amsterdammers willen hetzelfde doen maar dat wordt tegengehouden door keeper Gijs z’n grote teen. 
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5 minuten later scoort Milan makkelijk de 0-2 en Dirk heeft een mooie kans maar dit schot gaat via de keeper uit en 
zorgt voor een corner. En wat voor een corner; Milan scoort in één keer! 0-3! 
Na een kwartier gespeeld te hebben is daar een prachtig schot van Thomas 0-4 en tikt Stan de bal in het netje na 
een voorzet van Dirk. 0-5!Jesse en Lars zorgen er steeds weer voor dat de tegenpartij niet aan scoren toekomt en 
als ze dan toch een schot op doel hebben staat Gijs heel fijn op de goeie plek.  
De Amsterdammers scoren dan tóch; maar in eigen doel dus 0-6 
Net na de rust steekt de wind behoorlijk op en zorgt ervoor dat het doel omvalt! Gelukkig geen gewonden en 
provisorisch wordt het doel vastgezet door middel van de handen van een supporter.  
Milan maakt de 0-7en ook de 0-8 met een fraai schot buitenkant voetje zo de korte hoek in. 
Een onhoudbaar schot van Nieuw West United maakt het 1-8.De laatste minuten tikken door, zullen we de 10 gaan 
halen?  
Monta pegelt hem er nog ff in en dan fluit de scheids af. Al feestend het veld af. Een mooie eindstand 1-9 voor een 
mooi team: JO9-1 
Verslaggeefster Suus  
 

Seizoensoverzicht : 
Wat een prestatie van RKDES jo9-1 ! Kampioen worden in de hoofdklasse ��!!! 
Dit jaar wederom ingedeeld in de hoofdklasse. 
Wordt het aanpoten of hier en daar een wedstrijdje winnen was vooraf de vraag of zijn onze talentvolle jongens in 
staat voor de prijzen mee te doen ?  
Nou dat laatste hebben de tegenstanders geweten . Waar we een klein beetje als een diesel opgang kwamen , ging 
daarna de goed geoliede machine pas echt warm draaien. Beginnen met een gelijkspel uit in Utrecht , maar toen 
werden er 10 overwinningen op rij geboekt. Wat een prestatie . 
Alles viel op de juiste plek ineen , iedereen wist wat er moest gebeuren . Iedere week een andere uitblinker maar 
het mooiste van alles ze bleven iedereen wedstrijd voor elkaar strijden ! Dat is het mooiste wat je als trainer kan 
hebben . 
Iedereen gunde elkaar de overwinning , maakt niet uit wie de doelpunten maakt we doen het als team. Mannen wat 
ben ik enorm trots op jullie ! Dirk , Gijs , Jesse , Milan , Stan , Montasar , Lars en Thomas ik heb van jullie genoten ! 
En het mooiste van alles , we zijn nog lang niet klaar als team !! Maar deze is alvast in the pocket . We are the 
champions ��!!!  
Thanx , groet trainer Robert   
 
Een overzicht alle wedstrijden : 
Zwaluwen Utrecht – RKDES   4-4 
RKDES   - Sport Martinus 9-5 
Zuidvogels -   RKDES   3-6 
RKDES -    Victory         8-1 
Rkdes -    Laren   5-2 
Waterwijk -   RKDES   2-9 
Sv Amsterdam -  RKDES   2-8 
RKDES-    Weesp         8-3 
Altius -    RKDES         1-5 
RKdes -    Bfc          4-3 
Nieuw west united – RKDES        1-9 

 

 
 
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 
 
Uitslagen  
Team   Datum/tijd   Wedstrijd               CO/VR/BE Eindstand 
RKDES JO8-3  15-12-2018 09:30 RKDES JO8-1 -   Pancratius Rksv JO8-3  BE  7-3 
RKDES JO8-4  15-12-2018 09:00 Victoria JO8-4 -   RKDES JO8-4    CO       20-1 
RKDES JO10-1 15-12-2018 10:15 FC Aalsmeer JO10-2 -  RKDES JO10-1   CO  8-0 
RKDES JO11-1 15-12-2018 09:00 Graveland 's JO11-1 -  RKDES JO11-1   CO  3-4 
RKDES JO12-1 15-12-2018 10:30 Arsenal ASV JO12-1 -  RKDES JO12-1   CO  4-1 
RKDES JO12-2 15-12-2018 11:00 RKDES JO12-2 -   SCW JO12-1    BE  3-1 
RKDES JO14-1 15-12-2018 13:00 RKDES JO14-1 -   Hoofddorp s.v. JO14-4 CO 4-0 
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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 15 december 2018 

  TEAM GESP. W G V PNT GEM. 

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

2 RKDES MO17-1 10 9 0 1 27 2,7 

3 RKDES JO11-2 11 9 1 1 28 2,5 

4 RKDES JO8-1 11 9 0 2 27 2,5 

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

6 RKDES MO15-1 10 8 0 2 24 2,4 

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

7 RKDES JO8-2 10 7 1 2 22 2,2 

8 RKDES JO12-1 10 7 1 2 22 2,2 

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

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

11 RKDES JO9-3 11 6 1 4 19 1,7 

12 RKDES JO10-1 11 6 1 4 19 1,7 

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

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

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

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

18 RKDES JO11-1 11 4 1 6 13 1,2 

19 RKDES MO15-2 11 4 0 7 12 1,1 

20 RKDES JO12-2 11 3 2 6 11 1,0 

21 RKDES JO12-3 11 3 1 7 10 0,9 

22 RKDES JO14-1 10 2 1 7 7 0,7 

23 RKDES MO11-2 10 2 0 8 6 0,6 

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

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

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

27 RKDES JO9-5M 10 1 0 9 3 0,3 

28 RKDES JO12-4 11 1 0 10 3 0,3 

29 RKDES JO8-4 11 1 0 10 3 0,3 

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

31 RKDES JO10-5 10 0 0 10 0 0,0 

 

 

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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 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.         

    

    

    

    

 

Verslagen 
 
JO8-1 kanjers denderen door in de beker! 
Terwijl de meeste jeugdspelers deze ochtend van de 15

e
 december ongetwijfeld nog in pyjama in de verwarmde 

huiskamer zaten, mocht de JO8-1 in de vrieskou aantreden. Op Sportpark Calslagen stond de bekerwedstrijd tegen 
Pancratius JO8-3 op het programma. 
Het team 
Dit enthousiaste team bestaat uit 8 jongens waarvan er 5 ca 10 maanden geleden als JO8-4 hun eerste wedstrijden 
speelden. De overige 3 hebben in augustus hun eerste minuten gemaakt. En wat een ontwikkeling maakt dit team 
door! Met Julian op doel beschikken we over een echte keeper, die de 2

e
 helft ook meestal wil voetballen. Door zijn 

vorderingen bij de keeperstrainingen weet hij elke week wat meer ballen tegen te houden. Als Julian niet op doel 
staat, hebben we onze linkspoot Milan die graag richting de ballen duikt. Deze bikkelaar staat in het veld het liefst 
links op het middenveld, alwaar hij al menig tegenstander zijn hielen heeft laten zien. Achterin staat Daan, onze rots 
in de branding. Altijd kort dekkend zorgt hij er met zijn maatjes voor dat de tegenstander niet veel op doel kan 
schieten. En in sommige wedstrijden gaat hij zelfs mee naar voren. Zo scoorde hij vorige week nog 4 keer! Justin 
staat vaak aan zijn zijde. Met zijn snelheid, spelinzicht en goede passing ontwikkelt hij zich tot een veelzijdige 
voetballer. Met zijn schoten van afstand scoort ook hij er regelmatig op los en zijn voorzetten hebben al tot 
behoorlijk wat doelpunten geleid. Bram is na wat zoeken ook tot de conclusie gekomen dat achterin spelen best 
leuk is. Hij staat prima op zijn plek, loopt de gaatjes dicht met zijn grote passen en groeit elke week naar een hoger 
niveau toe. Op het middenveld staan de vriendjes Tim en Sven vaak opgesteld. Tim is een echte loper die maar 
van achter naar voren blijft rennen en de gaatjes dicht. Als de tegenstander hem onverhoopt een keer passeert 
komen ze hem een seconde later weer tegen. Maar goede kans dat Tim de bal dan al heeft afgepakt en 
doorgeschoten naar een teamgenoot. Sven is meer de aanvallende middenvelder die ook regelmatig zijn 
doelpunten scoort. Zelfs al een keer met zijn hoofd! Als hij zelf niet kan schieten dan laat hij het graag over aan 
onze spits Rowan. Deze goalgetter heeft er al bijna 100 in liggen dit seizoen! Kappen en draaien kun je wel aan 
Rowan over laten en of hij dan met links of rechts schiet maakt hem niet zoveel uit.  
Terugblik competitie 
De afgelopen maanden hebben de jongens goed begrepen wat er van ze verwacht wordt op elke positie. ook wordt 
er steeds vaker over gespeeld en staat het publiek vaak te genieten van mooie aanvallen. Helaas laat de poule 
indeling voor de competitie nog wat te wensen over. Zo zijn er regelmatig grote uitslagen van 20-0, 22-1 en 16-1 
voorbij gekomen. Toch werd er ook al 2 keer verloren deze competitie, tot grote teleurstelling van de jongens zelf. 
Bekerwedstrijd 
In de beker werd de poule gemakkelijk door gekomen met 3 overwinningen en doelsaldo van 37-5. Daarna werd De 
Vecht met 17-3 verslagen en vandaag was het de beurt om Pancratius aan de zegekar te binden. De jongens 
mochten dit keer niet in hun mooie shirts van sponsor “Staalconstructiebedrijf Van Tol” spelen maar in het zwart 
aangezien de tegenstander ook in het rood speelde. In het begin moesten de jongens blijkbaar nog wat wennen 
aan hun nieuwe shirt want niet alle passes kwamen goed aan. De talenten uit Badhoevedorp maakten het onze 
jongens ook knap lastig en het werd een leuk duel voor de toeschouwers. Er waren wat kansen voor RKDES maar 
helaas wisten we het doel niet te vinden. Totdat Sven de bal voor zijn voeten kreeg, niet aarzelde en de bal in het 
doel ramde 1-0. De kleinere, maar technisch begaafde tegenstander dribbelden een paar keer goed door het 
midden en uit 1 van die kansen werd het 1-1 en dat was tevens de ruststand. Er werd afgesproken om beter en 
vaker op doel te schieten en binnen een minuut na de aftrap was het Rowan die goed door ging en de 2-1 binnen 
schoot. Niet veel later was het Justin die 2x een goed schot plaatste tussen de palen waar de keeper niet bij kon en 
zo stond ineens 4-1 op de teller. Na de 4-2 maakte Justin zijn 3

e
 van deze middag na goed door gaan van Tim. 

Rowan kon even later niet achter blijven en zo stond het 6-2. Na een aantal ballen goed te hebben tegen gehouden 
kon Milan de 6-3 niet voorkomen. Ook Bram voorkwam een paar keer goed dat de tegenstander kon schieten en 
het bleef bij 3 tegendoelpunten. Het slotakkoord was voor Julian die na een goede pass van Daan zijn eerste 
seizoenstreffer kon maken en de eindstand op 7-3 bepaalde. De cupfighters mogen in het nieuwe jaar aantreden in 
de volgende ronde. Nu eerst genieten van de winterstop! 
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Rkdes jo9-1 - Bfc 
Zo daar gingen we dan op een koude zaterdagochtend weer een thuiswedstrijd tegen weer een goede 
tegenstander. BFC uit Bussum ,die tot nu toe ook maar een wedstrijd verloren hadden en dat was ook wel te zien 
tijdens de wedstrijd. Montasar was aanvoerder en Dirk stond op doel,we begonnen niet echt goed aan de wedstrijd 
maar dat was ook de verdienste van de tegenstander die bijna alle duels wonnen en ook erg fysiek waren. Uit het 
niets kwamen we toch op 1-0 door onze Milan, snel daarna werd het verdiend 1-1. We groeide gelukkig in de 
wedstrijd en uiteindelijk was het Monta die de 2-1 en 3-1 maakte, wat eigelijk iets geflatteerd was. Na de rust gingen 
we goed door, het spel ging heen en weer. We kwamen zelfs op 4-1 door weer montasar, daarna werd het nog 4-2, 
en zelfs 4-3, en gelukkig bleef het daar bij... Het was weer een goede teamprestatie! Volgende week onze laatste 
wedstrijd voor de winterstop, tegen nieuw west, als we die winnen zijn we Kampioen. We hopen dat er weer veel 
ouders meegaan ondanks het vroege tijdstip! 
 Coach Edwin de Vries 

 
RKDES JO14-1 speelt een wedstrijd met met 2 gezichten tegen OFC 
Vandaag tegen OFC JO14-1 een van de koplopers uit onze klasse. Jaden opnieuw als extra kracht vandaag. 
Opnieuw geen scheidsrechter nu was deze helaas ziek. Nu was de ochtend al stroef begonnen met een paar 
schoenen vergeten, beenbeschermers vergeten en nog veel meer…..U begrijpt het al…….. Eddy pakte zijn fluit. De 
wedstrijd was koud begonnen en via rechts werd de bal diep gespeeld. We stond nog even gras te dekken en voor 
dat we het wisten was het 0-1 voor de bezoekers. Moet zeggen in plaats van echt te balen werden de ruggen 
gerecht en het was Niels die na 10 minuten de keeper verschalkte van grote afstand. Heerlijk 1-1 en we speelden 
best behoorlijk. In de laatste 15 minuten van de eerste helft waren we met kansen voor Jakub (2x) de 
bovenliggende partij en vergaten ons te belonen met meer doelpunten. In de 29ste minuut een vrije schop op een 
mooie plek. Niels legde de bal keurig neer en…………..de bal knalde op de paal. In de rust een strijdbaar RKDES 
en er was geen vuiltje aan de lucht. Na 3 minuten in de 2e helft opnieuw Jakub met een prachtige actie maar 
helaas de afronding net niet zorgvuldig. Ook kwamen we met een aanval van OFC even goed weg. Na 12 minuten 
een onoplettendheid en de 1-2 viel binnen en niet veel later ook de 1-3. We hadden het moeilijk en ook Eddy als 
scheidsrechter moest alle zeilen bijzetten. Het meegereisde publiek van OFC (ouders?) liet zich ook van de beste 
kant zien. Schuttingtaal alom naar alles en iedereen. Allemaal mensen met handen in de zakken en een hele grote 
mond. Dit terwijl hun jongens toch echt een prima 2e helft speelden. Onbegrijpelijk maar goed na één keer wat 
gezegd te hebben maar de schouders opgehaald. Echter de thuisclub zakte door te ondergrens en beëindigde de 
wedstrijd met het maken van overtredingen die echt niet door de beugel konden. De scheidsrechter trad op zoals 
het hoorde en 1-7 was de eindstand. Een wedstrijd met 2 gezichten doodzonde dat we niet gewoon wat afstand 
hadden genomen want dat had best gekund. Wonden likken trainen en er tegenaan volgende week. Eddy 
ontzettend bedankt voor het fluiten en Damian voor het vlaggen. Volgende week uit bij UNO JO14-2 een goede 
middenmoter in onze competitie. 

 
RKDES JO14-2 neemt eindelijk punten meer naar huis in uitwedstrijd bij UNO JO14-2 
Vandaag tegen UNO JO14-2 een ploeg uit de middenmoot. RKDES nog zonder punten maar we hebben de top 3 
allemaal al gehad. Sinterklaas was langs geweest en had de mannen nog even een hart onder de riem gestoken 
met wat lekkers. Vandaag helaas zonder Stan, Niels en Jorn H. Aangevuld met Ray op doel gingen we naar 

Hoofddorp. Badr zou dus vandaag zijn eerste meters gaan maken in een rood tenue.. En we begonnen met 3 
wissels. Gelukkig was het lekker weer. De hele nacht en morgen slagregens en een bijna storm over het veld. De 
perfecte condities voor een potje voetbal. Lekker omkleden in een warme kleedkamer en ze hadden het best 
gezellig. In de kleedkamer was de stemming al super, en er werd gelachen! We mochten op gras (waar alles ‘s 
morgens nog was afgelast) een zwaar beregend en glad veld. We hadden gedeeltelijk de wind mee maar toch was 
het UNO wat goed uit de startblokken kwam en 2 maal het houtwerk raakte. We konden ons redelijk onder de druk 
vandaan spelen en het was binnen de eerste 10 minuten dat Jakub de 0-1 maakte. Keurige pass vanaf het 
middenveld en Jakub deed het goed. In de tussentijd was Mike al uitgevallen en we waren op zoek naar meer want 
we waren beter. Eigenlijk hetzelfde als vorige week we kregen best veel kansen maar maakte ze niet. Het was in de 
18e minuut dat opnieuw Jakub het net vond 0-2 en RKDES ging op zoek naar meer. Ongelofelijk maar waar, de 
kansen werden niet benut en we gingen rusten met 0-2 voor in de wetenschap dat we met de enorme wind een 
extra tegenstander zouden hebben de 2e helft. Strijdbare jongens in de kleedkamer. De 2e helft begon. Het duurde 
maar 5 minuten voordat de 1-2 binnen geschoten werd en 5 minuten later was de stand weer gelijk maar…… 
RKDES stroopte de mouwen op en er werd gebikkeld. Niet iedereen speelde zijn beste wedstrijd maar er werd niet 
opgeven. Renzo, Kay, Bram, Thijmen zaten allemaal niet echt lekker in de wedstrijd maar aan vechtlust geen 
gebrek en dat maakte een groot verschil vandaag. Badr, Jesse, Dave, Robin en Lars waren onverzettelijk vandaag 
en knapte veel werk op waar er van mooi voetbal geen sprake kon zijn met deze omstandigheden. Wel opnieuw 
een beetje teveel interesse in de scheidsrechter die ook de coach een standje gaf maar achteraf wel een 
compliment voor de enorme vechtlust van de ploeg uit Kudelstaart. Ray, Jorn en Bein gaven achterin geen krimp 
meer en de duels werden gedurende de eindfase steeds meer gewonnen. En er zat meer in! De wil om te willen 
winnen zou uit eindelijk de doorslag geven. Uit een counter in de 31ste minuut maakte Jakub zijn 3e van de dag en 
de 2-3 voor de mannen uit Kudelstaart. Niet veel later het eindsignaal en een overwinning dat was een tijd geleden! 
In de 2e helft veel meer meters zonder bal gemaakt en een mentaliteit die goed was. Eddy bedankt voor het 
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vlaggen in deze storm en volgende week de laatste wedstrijd voor de winterstop om 13.00 uur thuis tegen 
Hoofddorp. Alle toeschouwers bedankt voor de ondersteuning voor de jongens, vandaag hebben ze de punten mee 
naar huis genomen dat was alweer een tijd geleden. Volgende week gaan we proberen dit te herhalen en het jaar 
lekker af te sluiten. Tot langs de lijn 
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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. 

 


