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De laatste Treffer; einde van een tijdperk maar: veel dank.
De laatste editie
Voor u ligt de laatste Treffer, het clubblad van sv RKDES. Het is het eerste nummer in de 55e Jaargang.
En dus het laatste nummer.
In goed overleg met de redactie is besloten dat we gaan stoppen met het uitgeven van ons clubblad.
Heel veel jaren heeft de Treffer een heel belangrijke functie vervuld. Dat is allengs minder geworden. Er
zijn nu nog zo’n 20 betalende abonnees. Communicatie met de leden verloopt nu via de website
www.rkdes.nl , via digitale nieuwsbrieven, e-mail, Facebook en WhatsApp. De inhoud van de Treffer
werd de laatste 10 jaar al steeds beknopter.
Toen één van de twee huidige redacteuren, Nico de Ron, aangaf dat hij ging stoppen als redacteur, was
dat voor het bestuur aanleiding om het belang van de Treffer te heroverwegen. Daarbij ook in
ogenschouw nemend de kosten en de benodigde tijd. Besloten is te gaan stoppen. De andere redacteur,
Dieuwertje van der Jagt, gaat nu een rol spelen als webredacteur voor onze website.

De Treffer heeft een belangrijke functie vervuld
In het verleden was de Treffer het enige communicatiemiddel tussen vereniging en leden en andere
geïnteresseerden. Ik noem even een aantal aspecten uit het verleden, waaruit blijkt hoe belangrijk de
Treffer binnen RKDES en Kudelstaart was.
Hele gezinnen keken uit naar het moment dat de Treffer in de brievenbus viel. Ze lazen de Treffer van
voor tot achter. Op zoek naar het wedstrijdprogramma voor het volgende weekend, maar ook naar
verslagen van het eigen team of van vriendjes. Veel belangstelling trokken ook de vaak ludieke
verslagen van de lagere seniorenteams. Vaak kunstwerkjes voorzien van veel humor.
Columns en vaste rubrieken zijn er heel wat volgeschreven, door voorzitters, secretarissen (“Van de
Bestuurstafel”) en ook door anderen (bijvoorbeeld “Eppo vertelt uit eigen werk” en “Citroenette” van
Tineke van Kleef).
De Treffer bevatte ook veel nieuws over het wel en wee in Kudelstaart: geboortes, overlijden, huwelijken.
De Treffer bevatte toen meer nieuws dan de Nieuwe Meerbode. Als je de Treffer las, was je weer bij.
Verslagen werden handgeschreven op kladblokpapier ingeleverd en in de brievenbus bij het hek gestopt.
Heel knap dat de redactie daar altijd iets van kon maken. Het was wel heel veel typewerk. Taalfouten in
verslagen van kinderen werden vaak niet gecorrigeerd, hetgeen vaak vermakelijke woorden en zinnen
opleverde.
Schoolkinderen van de 5e en 6e klas brachten de Treffer rond, dat was een soort vanzelfsprekendheid.
Als je een nieuw tenue of nieuwe kicksen nodig had, zocht je in de Treffer of iemand ze in de aanbieding
had.

Bedankt sponsors, schrijvers, bezorgers en redactie
Dank zij vele sponsors bleef de Treffer heel goedkoop. Sommige sponsors doen dit waarschijnlijk al 55
jaar
(Piet du Pau, Alders=Albert Heijn). Alle sponsors hartelijk dank daarvoor.
Ook iedereen die in het verleden teksten heeft aangeleverd, hartelijk dank.
En natuurlijk ook de bezorgers bedankt, die zorgden dat de Treffer maandagavond al bij de abonnees
lag.
Graag wil ik ieder die in het verleden in de redactie heeft meegewerkt hartelijk danken voor hun grote
inzet. Zonder mensen tekort te willen doen noem ik twee namen: Jan Vrolijk die het redacteurschap in
1994 overnam van Maarten Klijn en tot 2019 actief bleef. En zeker ook Nico de Ron die ruim 35 jaar
heeft meegewerkt. Zeer bedankt.
Namens Bestuur sv RKDES
Peter Lentjes, secretaris.
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Laatste Treffer!
Voor u ligt de laatste papieren Treffer, vanmorgen hebben we voor het laatst alle machines
aangezet. (Computer + printer, nietapparaat en de Toshiba e-studio 2000ac printer).
U realiseert zich vast niet wat er allemaal gebeurd voordat de Treffer bij u op de deurmat ploft.
Daarom speciaal voor de laatste Treffer: een kijkje in de redactiekamer van RKDES.
Aan het begin van het seizoen ’66 – ’67 werd een nieuwe poging gedaan een clubblad op te richten.
Nadat er in 1950 het eerste clubblad was verschenen. Eerst onder de naam “Football”, maar het blad
Werd later omgedoopt in “De Treffer”. Tot deze laatste Treffer toe.

De Treffer, 6 juni 1988,
RKDES zat toen nog aan de Mijnsherenweg.
Van de Bestuurstafel er werd vermeld dat er een aantal vrijwilligers gaan stoppen bij de Treffer.
Er kwamen spontaan twee nieuwe vrijwilligers bij, te weten Rie Vrolijk en Nico de Ron.
Voor mij (Nico de Ron), kwam er ook een afscheid. Na enkele jaren samen met Dhr. P. v. As als
begeleiders van de A2 en A1 geweest te zijn, was er na deze bijzonder leuke tijd toch een afscheid.
En zo was de overgang naar de Treffer een stap die gedaan kon worden (Drukkerij verleden).

Maandag 15 augustus 1988.
Voor het maken van de Treffer waren er zeker 10 personen + de bezorgers in de weer om de Treffer
voor het komende seizoen van 1988 – 1989, met ’n ieder zijn/haar functie. Om van alle gegevens en
verslagen er weer een leesbare Treffer van te maken. Als uitzondering vermeld ik voor een keer alle
namen die het mogelijk hebben gemaakt. Het zijn: in willekeurige volgorde

:
Petra de Grauw
Meintje Kok
Annie Bakker
Ankie Bos
Willy Kooi

Petra v. d. Geest
W. de Veld
Rie Vrolijk
Nico de Ron
W. Veelenturf

Overdag werd de Treffer door de typistes uit getypt en gestencild.
Jan Vrolijk draaide op 26 augustus 1991 zijn eerste Treffer.
30 september 1991 deed Ingrid Wegbrands haar intrede als opvolgster van Helen Tissink die op
maandag 23 september 1991 er mee was gestopt.
‘s Avonds rond 19:00 uur kwam de verzamelploeg en werd de Treffer voorzien
van een voorkant, reclamebladen en een achterkant, verzamelen dan twee nietjes er in en gereed
maken voor de Post verzending en klaar zetten van de diverse wijken. Die werden dan opgehaald en
bezorgd door een aantal vrijwilligers. Wij maakten er in die tijd z’n 600 exemplaren, incl. voor- en
achterbladen plus de reclame bladen kwamen we op z’n 28 pagina’s.
Het waren bijzondere gezellige maandagavonden en we konden het goed met elkaar vinden.
Langzaam aan werd er zo nu en dan vernieuwingen aan geschaft, zij het niet altijd nieuw.
Zelf ben ik met Kees Nieuwendijk in Heerhugowaard wezen kijken naar een vergaarmachine met 12
stations maar helaas daar zijn we niet in geslaagd. Tot dat we via via een adres doorkregen in Leiden.
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En ja hoor, daar zijn we dan uit eindelijk geslaagd. De vergaarmachine was een hele aanwinst en
scheelde enorm in tijd en gemak.
Ook werden in verloop van tijd de elektrische schrijfmachines vervangen. Er kwamen twee computers
met tekstverwerkers. Wat voor de dames een hele overgang was.
Begin jaren 90, werd er door Radio Aalsmeer een verkiezing op touw gezet om verenigingen aan te
moedigen, mee te doen aan de verkiezing van “Clubblad van het Jaar”. Ook RKDES met de Treffer. Het
resultaat van deze verkiezing, was dat wij met de Treffer over het jaar 1992 op een verdienstelijke 2de
plaats geëindigd waren.
Een van de meest bijgebleven gebeurtenis, was dat we met de Treffer genomineerd waren voor Clubblad
van het jaar. Op donderdagavond 22 december 1994 om 20:00 uur, vond in de kantine van buurman
VZOD de rechtstreekse uitzending plaats van Radio Aalsmeer. Hier wat berichtjes.
Van de toenmalige redactie:
Voor U ligt alweer de Kersttreffer, de volgende Treffer komt uit op maandag 9 januari 1995.
Vergeet U niet te luisteren naar Radio Aalsmeer op donderdagavond 22 december 1994.

Wist U dat?
Wij het materiaal voor de Kersttreffer voor een groot
deel te danken hebben aan Drukkerij Randstad B.V.
de schitterende omslag en de mooie randen bij
Drukkerij Randstad gemaakt zijn?
Wij hier zeer dankbaar voor zijn?
Zonder hun niet zo een mooie Kersttreffer kunnen maken?
Uw clubblad óók door de medewerking
van de vaste verslagen schrijvers
“Clubblad van het jaar” geworden is?
De seniorenploeg de redactiekamer
mooi versierd hebben?
Wij wéér taart bij de koffie hebben?
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In 1978 verhuisde RKDES, van de Bilderdammerweg naar de Mijnsherenweg. In 1970 kwam er ook
Dames voetbal bij RKDES.
In augustus 2002 werd het huidige sportcomplex “ Calslagen ” in gebruik genomen. De verhuizing van
RKDES, Mijnsherenweg naar de Win Kan Dreef 4.Uiteindelijk kregen we daar een fraaie redactiekamer
wat niet zomaar geregeld was.
In de loop der jaren werd het steeds meer digitaal. En werd de apparatuur daar bij aangepast.
Een speciale dank voor de vele medewerker(ster) van de Treffer,bezorgers die de Treffer, ook bij slecht
weer, toch weer bezorgde. Heel, heel erg bedankt hiervoor!
Helaas liep het aantal abonnees op de Treffer gestaag terug en werd het voort bestaan van de Treffer al
flink op de proef gesteld.
Na het stoppen van Anita Gravendeel en Jan Vrolijk, eind seizoen 2018 - 2019.
Heb ik toen aangegeven dit seizoen af te maken en eind juni 2020 te stoppen bij de Treffer.
We zijn het seizoen 2019 - 2020 weer met een nieuwe frisse kracht, Dieuwertje v. d. Jagt en met
Jan Vrolijk voor het nieten van de Treffer. zijn we weer begonnen.
Niet wetende dat er begin maart een abrupt einde aan het seizoen 2019 - 2020 is gekomen (Corona)
Van wegen privé omstandigheden ben ik genoodzaakt te stoppen bij de Treffer.
Na 32 jaar valt het toch wel zwaar, maar deze beslissing heb ik moeten nemen.
Ik wens Sportvereniging RKDES nog heelveel mooie en sportieve jaren toe.
RKDES met zijn vele vrijwilligers, het gaat U goed.
”.Met vriendelijke groet,
Nico de Ron.

“Mijnsherenweg ”.
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Sportpark “Calslagen”.

Augustus 2020
Voor alles is een tijd.
De laatste papieren Treffer ligt voor u.
Wil je nog 1 keer van de mogelijkheid gebruik maken iets zwart
op wit te zeggen, tegen alle
RKDES’ers en Kudelstaarters,
want ja, je komt de Treffer overal
tegen?
Natuurlijk wil ik dat, zei ik tegen
Treffermedewerker, dhr. de Ron.
De eerste kennismaking met de
Treffer was toen onze zoon bij de
5 jarigen ging voetballen, hoe
trots schreven we als ouders een verslag, dit hoorde bij de wastas. Alle doelpunten werden
gemeld. Ook werden er vaak leuke foto’s geplaatst. Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om alles
geregeld te krijgen. Eerst zat ik in het schoonmaakteam,
met als specialisatie: ramen zemen, dat was 1x in de 6
weken, toen kwam de vacature bij de Treffer en werd ik
warm welkom geheten in het redactieteam, we hebben in
de 8 jaar die volgden heel wat Treffers gemaakt en het
met elkaar heel goed gehad. We genoten van de
verslagen die elke week binnen kwamen en het was een
feestje daar weer een mooi geheel van te maken.
Toen ik 2 jaar geleden stopte is Dieuwertje in het team
gekomen. Dhr. Vrolijk en de Ron doen dit werk al heel
veel jaren, ze horen bij het senioren team, geweldig wat een werk dit team met elkaar verzet
waardoor de Kudelstaartse jeugd op een top plek balletjes kan trappen en het laatste nieuws
van de club kan lezen. RKDES’ers het ga jullie goed!
Op naar website.;)
Hartelijke groet, Anita.

7

Terug in de tijd:
Begin augustus kwam ik Nico de Ron tegen bij het winkelcentrum Kudelstaart. Hij vroeg mij of ik
een stukje wilde schrijven voor in de laatste papieren uitgave van De Treffer. Met daarin een
stukje geschiedenis ‘terug in de tijd’, dat ik secretaris was bij RKDES. Als ik daaraan terug
denk, besef ik dat die periode al dik en dik verleden tijd is. Ik ben secretaris geweest van 1982
tot 1990. Mijn start als secretaris, bijna 40 jaar geleden, was onverwachts. Ik was een paar jaar
daarvoor, na heel veel jaren, gestopt met mijn activiteiten bij RKAV. In die tijd woonden wij als
gezin in Amsterdam en pendelde ik met regelmaat tussen Amsterdam Osdorp en RKAV in
Aalsmeer. Toen we verhuisden naar Kudelstaart gingen twee van drie dochters bij DES
handballen en liep ik rond bij twee verenigingen. Dat ging het niet worden. Het was RKAV-er
Jan van der Jagt die voorzitter Piet du Pau attendeerde dat Wim Veelenturf helemaal niet
zonder verenigingswerk zou kunnen. Er werd contact gezocht en zo is het gekomen dat ik de
vacature van secretaris op me heb genomen. Gezegd moet worden dat ik nooit en te nimmer
iets van stemming gemerkt heb, dat ik een verleden had bij een buurtclub. Het werd een drukke,
intensieve 8 jaar, vooral ook omdat ik vanuit het bestuur contactpersoon werd met de redactie.
Ineke Kaars was verantwoordelijk voor de administratie, Loes Kraan en Mijntje Kok zorgden
voor het typewerk. Wie het clubblad stencilde weet ik niet precies meer. Ik dacht in het begin
Maarten Klijn en later al Jan Vrolijk(?). Ook was ik die jaren bijna actief als
verenigingsscheidsrechter en schreef ik bijna wekelijks een stukje ‘Van de secretaris’ voor in de
Treffer. Ook gebeurde het meerdere keren dat ik op maandagmiddag op mijn werk door Loes
gebeld werd, dat de stencilmachine kuren had en de opgetrommelde Piet Cocu het euvel niet
kon verhelpen. Of ik het clubblad af wilde draaien. Ik was in de tijd conciërge op ‘de
Groenstrook’ en werkte daar met een vloeroffset. Met toestemming van de directeur mocht ik
aan het einde van de middag met de Treffer aan de slag. Geen klus van ‘even doen’ maar altijd
wel op tijd klaar voor de avondploeg, die het clubblad ging invouwen, nieten en verzendklaar
maken. Tijden veranderen en met de komst van internet kwam uiteraard de discussie, doorgaan
met een papieren versie of overgaan met een website. Ik heb begrepen dat de eerste poging
door velen als een groot gemis beleefd werd. Dat het later een combinatie van beiden is
geworden. Ik vermoed zo dat Corona het laatste zetje is geweest om definitief met de papieren
versie te stoppen.
Ik vond het eervol om in deze allerlaatste papieren uitgave een kleine bijdrage te mogen
leveren. Nu vraagt u zich af. Die Veelenturf kon toch niet zonder verenigingswerk? Ik ben van
’97 tot eind ’07 bestuur- en redactielid geweest in onze familiestichting en heb 17 Ve(e)lenturfen voor de Turfkroniek geïnterviewd. Sinds mijn pensionering ben ik 7 jaar vrijwilliger geweest in
verpleeghuis ‘Rozenholm’, eind vorig jaar na 9 jaar gestopt met mijn activiteiten bij
ouderenvereniging OVAK en begin dit jaar begonnen als vrijwilliger bij de dagopvang in Irene.
Daarnaast ben ik enthousiast tuinier. Dus helemaal niks doen zit nog steeds niet in me.
Tot slot wens ik de vereniging een snelle terugkeer naar het ‘oude normaal’. Dat er een vaccin
of geneesmiddel gevonden wordt die corona de nek omdraait en dat we weer juichend op en in
het veld mogen genieten.

Met een groet, Wim Veelenturf
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REDACTIELID VAN 1991-2006
Vanwege het verschijnen van de laatste papieren TREFFER kreeg ik de vraag om een stukje te schrijven
over mijn TREFFER periode. Hiervoor moest ik toch even in het verleden graven! Wanneer ben ik
begonnen als typiste bij de Treffer? Sander en Stefan voetbalden al maar Ronald nog niet want hij was
bijna 4 jaar en op dat moment alleen nog maar toeschouwer bij zijn broers. Tsja, mijn begintijd in
september 1991 op de Mijnsherenweg klinkt nu bijna ongelooflijk want we waren met 3 typistes, Petra de
Grauw, Mijntje Kok en ik nam het dus over van Heleen Tissink; daar we toen typten op typmachines die
je handmatig naar een nieuwe regel moest brengen en als je een fout gemaakt had moest er een typexje
tussen en nogmaals de foute letter getypt worden om hem weg te krijgen. We kregen alle tekst
handgeschreven aangeleverd en zaten elke maandag van 9 uur tot vaak 14 uur te typen. In ±1992
kregen we 2 elektrische typmachines en ging ik met Petra verder. Maarten Klijn de drukker maakte later
plaats voor Jan Vrolijk en met z’n 3e in de ochtendploeg zijn we jaren verder gegaan ook nadat we
overgeschakeld waren op computers. Clubblad van het jaar worden in 1994 was voor de ochtend- en
avondploeg (verzamelaars,nieters en de bezorgers) toch een waardevolle erkenning voor ons
enthousiasme om wekelijks een mooi clubblad bij alle leden en donateurs op de mat te krijgen. Helaas
moesten Jan en ik op het huidige RKDES terrein na het wegvallen van Petra samen verder. Het redactie
werk heb ik wekelijks met veel plezier gedaan en na ongeveer 15 jaar door werkzaamheden op mijn werk
doorgegeven aan mijn opvolger!

Ingrid Wegbrands.
Citroennette
Het boegbeeld van RK DES het clubblad De Treffer verdwijnt . Ik heb er mooie, warme en hilarische
herinneringen aan uit de tijd dat de Treffer bij mij thuis werd gemaakt. In de “ouwe keuken ”zoals de
bijkeuken genoemd werd was het jaren iedere dinsdagavond een redactie kamer waar De Treffer
gemaakt werd. Tussen het speelgoed, de strijkplank, potten verf en andere troep werden de mooiste
teksten gemaakt. Rob bakker, Rinus bon en Jan Teuns werden de nieuwe redacteuren met veel hulp van
diversen DES mensen. De abonnees begonnen uit te zien naar het clubblad met hun nieuwe verhalen.
De mannen zorgde voor vernieuwing en dat werd soms niet zo gewaardeerd, het bestuur stond zo nu en
dan op hun achterste benen. Maar ja de persvrijheid he…..ach onzin het was gewoon leuk en de
mannen hadden veel lol. In die tijd begon ik met schrijven voor de toneel en het leek mij leuk om een
eigen rubriek te hebben en de mannen vonden het een goed idee. En omdat ik wel van een citroenjenevertje hield was de naam snel gevonden Citroennette. In het begin was het echt voor de
thuiszittende vrouwen bedoeld. Manlief voetballen en de vrouwen thuis met de kinders. En zo gebeurde
het dat in het stoere voetbalblad een brei patroontje stond voor babysokjes of een recept voor
erwtensoep. Later schreef ik meer over de vele activiteiten in Kudelstaart. We hadden een fantastische
tijd en werden vrienden voor het leven. Als de Treffer klaar was en Lia was gearriveerd met kroost en
hond en Margriet kwam aan gesjeesd werd het heel gezellig tot in de kleine uurtjes.
Nu ben ik 73 jaar en er is veel gebeurd, generatie na generatie heb ik op zien groeien. Als ik over de
Bilderdammerweg rijd kom ik al die jongens en meisjes tegen in hun RK DES outfit en grote tassen
achter op hun fiets op weg naar de training of wedstrijd. Mijn achterneef Jimmy Baars voetbalt in het
eerste elftal en ik weet nog hoe zijn vader Ron en zijn oom Hans schitterde in het eerste elftal. En wat
dacht u van zijn opa Jan Baars, zwarte Jan een van de beste spelers uit zijn tijd. Zijn overgrootvader
Dirk v Kleef bijna 30 jaar voorzitter geweest van RK DES, een op en top DES man. Zij hebben samen
met vele andere het fundament gelegd voor onze prachtige vereniging RK DES.
Wij leven nu in het digitale tijdperk en steeds meer verdwijnt het op papier geschreven woord, jammer.
De Treffer verdwijnt en wordt nostalgie, maar nooit vergeten.
Citroennette ( Tineke v Kleef)
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Mijn laatste verslag voor De Treffer
Mijn relatie met De Treffer gaat terug tot 1979, het jaar dat ik bij RKDES ging voetballen. De Treffer was
toen het communicatiekanaal van onze vereniging en iedere week viel ons clubblad op de mat. In die tijd,
als ik me goed herinner, met een paar groene pagina’s waar het programma voor het komend weekend
in stond.
Mijn RKDES-voetbalcarrière, voor zover je daarvan mag spreken, begon in de pupillen-A3. En de
afspraak was dat iedereen daar om beurten een verslag moest schrijven. Als nieuwkomer kwam ik
redelijk achter in de rij. Geen idee wat ik in mijn eerste verslag geschreven heb, waarschijnlijk had het
een hoog ‘en-toen-en-toen’-gehalte. Ik kan me nog wel een verslag herinneren van onze keeper Fred
van destijds. Hij scheef het volgende verslag, dat grenst aan poëzie:
RKDES A3
RKDES A3 gaat steeds beter spelen.
Het kippetje (tok-tok)
In de jaren erna kreeg ik steeds meer plezier in het schrijven van verslagen. Als er geen vrijwilligers
waren stak ik m’n hand vaak op en vatte ik de wedstrijd in een aantal (en soms wat meer) regels samen.
Bij de senioren was de spoeling van verslagenschrijvers doorgaans erg dun. Het gevolg was dat ik
zondagmiddag in de kantine (of zondagavond thuis) een blad volschreef. Dat papier dropte ik dan in de
brievenbus in de hoek bij de redactiekamer of die bij het hek. De volgende dag typte de mensen van de
redactie dat dan keurig over en zo kreeg ‘heel Kudelstaart’ het onder ogen. In die tijd was Ingrid
Wegbrands een van de redacteuren en zij tekende zelfs m’n handtekening (Jan met een zonnetje) iedere
week netjes na.
Een paar herinneringen aan verslagen komt vandaag bij me op:
• Zoals die van een uitwedstrijd van het tweede, ik denk in het seizoen ‘90/’91 ergens in
Amsterdam. We speelden echt een waardeloze wedstrijd en verloren, volkomen verdiend en
eigenlijk nog verdienstelijk, met maar 2-1. Een wedstrijd die geen verslag verdiende van meer
dan 10 regels. Ik besloot er een verhaal van een A4-tje van te maken en deed alsof RKDES-2
keer op keer de mooiste aanvallen opzette, steeds net faalde in de afwerking en volledig
onverdiend verloren had. Toen we dinsdag op de training verschenen riep trainer Huub Lenz het
Tweede bijeen en complimenteerde ons met de wedstrijd en sprak de legendarische woorden
“soms is er geen gerechtigheid in de wedstrijd…”
• In 1992 vierde RKDES haar 60-jarig bestaan. Als vaste toeschouwer van het eerste viel mij op
dat er een conifeer in de perken voor de kantine stond die te groot was om overheen te kijken.
Daaraan besteedde ik een paar keer aandacht in mijn verslagen voor het Tweede en ik vroeg de
groencommissie van RKDES maatregelen te nemen. Het zicht moest worden hersteld.
Uiteindelijk werd de conifeer een van de hoofdprijzen van de kienavond tijdens de feestweek voor
het 60-jarig jubileum. Voor wie erbij geweest is, een legendarische avond. Drie keer raden wie de
winnaar van de conifeer werd…
• In oktober 1998 speelde ik voor het Z(w)evende. Op een zaterdagmiddag besloot ik nieuwe
voetbalschoenen te gaan kopen. De verkoper bij de sportwinkel was Martijn van Berkel en hij gaf
aan dat het misschien beter was een maatje kleiner te nemen. (“Krijg je misschien eindelijk dat
balgevoel weer eens terug…”) De volgende dag wonnen we de thuiswedstrijd tegen Nautilus met
maar liefst 7-0. Eén doelpunt van Olaf, één van Jean-Paul en zelf scoorde ik 5 keer. (Dat is
daarvoor en daarna nooit meer voorgekomen. Niet eens in de buurt geweest.) Ik sloot daarom het
verslag van die week af met de volgende tekst: “(…) Een onvervalste zwevenklapper! Man-of-thematch was voor mij Martijn van Berkel. Tinus bedankt voor maatje 7 (maatje zweven!) Het gevoel
is (lijkt) terug.”
Nadat ik mijn schoenen aan de wilgen had gehangen ben ik nog een paar jaar leider bij de jeugd
geweest en schreef ik iedere week verslagen. De Treffer was toen al niet echt meer de plek waar men de
verslagen las. De spelers en ouders keken vaker op voetbal.nl dan ergens anders.
Dat dit de laatste editie van De Treffer is komt dan ook niet helemaal als een verrassing en het is zeker
geen reden om weemoedig of sentimenteel te gaan doen. Verslagen kunnen prima op voetbal.nl
geplaatst worden en ze blijven daar ook veel langer voor iedereen bewaard dan op het mooie papier van
De Treffer.
Met andere woorden: Verslagenschrijvers aller elftallen, verenigt u en vult de opslagruimte van
voetbal.nl!
Groeten,
Jan Hoogenbosch.
10

Het nieuwe bestuur
Voor het bestuur van onze club is de achterliggende periode nogal roerig geweest. Zoals sommigen van
u zich wellicht nog herinneren heb ik tijdens de Algemene Leden Vergadering in november 2019 een
verhaaltje gehouden over de toen aanstaande bestuursveranderingen. Met Frans Kuipers, Jan van
Leeuwen, Eppo Buskermolen en Jan Zethof die aangaven te gaan stoppen moesten er de nodige
posities worden ingevuld. Dat was reden om ook wat veranderingen aan de structuur door te voeren.

Tijdens die ledenvergadering heb ik daar toen het bovenstaande plaatje laten zien en uitgelegd dat we
bezig waren die structuur in te vullen. Het plan was om in maart het nieuwe bestuur te presenteren
tijdens een ingelaste ALV en dan direct een afscheidsreceptie te organiseren voor de scheidend
bestuursleden. Begin februari 2020 werd de datum voor de ingelaste ALV vastgesteld op 16 maart 2020.
En toen nam Corona het over…
In de weken voor 16 maart werd duidelijk dat we aan ‘social distancing’ moesten gaan doen en dat een
receptie waar we rekenden op tenminste 100 belangstellenden niet verantwoord was. Er zat niets anders
op dan de ALV en receptie af te gelasten.
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Tegelijkertijd maakte de corona-crisis wel dat er veel te regelen was bij DES. Het nieuwe bestuur is
daarom gelijk aan de slag gegaan en hebben zij alles gedaan wat nodig was om DES door de Coronatijd
heen te leiden en om het nieuwe seizoen goed op gang te brengen.
Formeel kan een nieuw bestuur natuurlijk pas aan de slag als het door de Algemene Ledenvergadering
is geïnstalleerd en het oude bestuur is ‘gedecharcheerd’ voor de periode ervoor. Daarom werken we op
dit moment in een wat aparte constructie, waarin het oude bestuur het nieuwe bestuur heeft gevraagd de
zaken op te pakken die in het belang van RKDES zijn. Dat blijft de constructie tot er, waarschijnlijk in
november, een volgende ALV kan worden georganiseerd.
Wie zitten er dan in het nieuwe bestuur:
• Gert Ubink: voorzitter (a.i.)
• Rody de Graaf: communicatie
• Belinda Buskermolen: Voetbal (jeugd)
• Vacant: Voetbal (senioren en zaal)
• René van Bers: Handbal
• Financiën: Nico Luijten
• Secretaris: Peter Lentjes
• Algemene Zaken: Ashna Vishnudatt
We hopen zo snel mogelijk de vacante functies in te vullen (uzelf aanmelden mag altijd) en het bestuur
tijdens de komende ALV officieel te installeren. Dat zal dan ook het moment zijn om afscheid te nemen
van de scheidend bestuursleden.
Namens het bestuur van RKDES,
Jan Hoogenbosch
Begeleider Bestuursverandering RKDES
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Team

Klasse

1e

3e klasse A (West 2)

2e
3e
4e
5e

2e klasse A (West 2)
4e klasse - 09
4e klasse - 08
6e klasse - 07

Leider en/of
contactpersoon
Jasper Burgers
Jan van der Maarl
Marius de Graauw
Raoul van Tol
Wim Teeuwen

Trainer
Erwin Mönnich
Raymond de Jong
Frank van Tol
Erik Mulder
Erik Mulder
Erik Mulder

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

Programma
Nummer
RKDES VR1

Datum
Tijd
Thuisteam
29-8-2020 11:00
RKDES VR1 -

Uitteam
IJmuiden vv. VR1

Veld

Programma:
Team
RKDES MO17-1
RKDES MO17-2
RKDES MO15-1
RKDES MO13-1
RKDES MO13-2
RKDES MO13-3
RKDES MO10-1

Datum/tijd
29-8-2020 10:00
29-8-2020 11:00
29-8-2020 11:00
29-8-2020 10:30
29-8-2020 10:30
29-8-2020 09:00
29-8-2020 09:00

Thuis
Montfoort S.V.'19 MO17-1 RKDES MO17-2 Nederhorst vv MO15-1 Meer De sv. MO13-1 Ouderkerk sv. MO13-2 RKDES MO13-3 RKDES MO10-1 -

Uit
RKDES MO17-1
Haarlem-Kennemerland f.c. MO17-1
RKDES MO15-1
RKDES MO13-1
RKDES MO13-2
Onze Gezellen MO13-2
Altior MO10
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Programma:
Dinsdag:
Team
RKDES JO13-1

Datum/tijd
25-08-2020 19:30

Wedstrijd
RKDES JO13-1 -

CO/VR/BE
VR

*

AFC JO13-3

Zaterdag:
Team
RKDES JO13-1
RKDES JO13-2
RKDES JO12-1
RKDES JO10-1

Datum/tijd
29-08-2020 11:30
29-08-2020 11:00
29-08-2020 09:00
29-08-2020 10:00

Wedstrijd
Hoofddorp s.v. JO13-3 RKDES JO13-2 RKDES JO12-1 RKDES JO10-1 -

CO/VR/BE
BE
BE
BE
BE

*

RKDES JO13-1
VVC fc JO13-3
Aalsmeer MO12-1
Altior JO10-1

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

Medewerkers handbalafdeling:
René van Bers
Monique Dol

Voorzitter, website, secretariaat
Seniorenzaken

Annelies Dick- van
Berkel

Jeugdzaken

Laurens van Kessel

Penningmeester & Afdeling sponsoring

Britt Versteeg
Wendy Verzeilberg

Beachcommissie
Scheidsrechter Kontakt Persoon (SKP)
Wedstrijdsecretariaat,
ledenadministratie

RKDES@vanbers.net
06-34003503
dol.monique@gmail.com
06-28035902
lennart_annelies@hotmail.com
06-50680181
Balievankessel@gmail.com

06-16448440
britt7pitt@hotmail.com
06-20082282
wendyverzeilberg@gmail.com
06-55886120

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.
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Beste lezer,
Dit is de laatste editie van de Treffer.
Zoals te lezen in deze Treffer, bestond het clubblad vroeger uit vele bladzijden.
In deze tijd is de Treffer nog moeilijk te vullen
of zijn het kopieën die u, door het digitale tijdperk, al heeft ontvangen en/of gelezen.
Wij hebben met veel plezier aan de Treffer mogen werken.
En hopen dat u van deze laatste Treffer geniet.
Met vriendelijke groet,
De redactie
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