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CoBulletinA1, E5 en E3 
kampioen
De A1, E5 en E3 zijn de af-
gelopen week toegevoegd 
aan het groeiende rijtje 
kampioensteams.
Het eerste seizoen in ja-
ren dat we weer een A1 
hadden, was het meteen 
raak. Na een spannen-
de competitie, waarbij 
Hoogland A4 en TOV A2 
zich als de belangrijkste 
concurrenten manifes-
teerden, stelde onze A1 de 
titel afgelopen woensdag 
veilig in Baarn. In een 
rechtstreeks duel werd 
TOV A2 met 1-2 versla-
gen, waardoor het kampi-
oenschap een feit was. 

De E3 moest zaterdag af-
rekenen met Hoogland  
Na in de beginfase drie 
keer paal en lat te hebben 
geraakt, viel in de vijfde 
minuut de bevrijdende 
0-1. Halverwege stond 
het 1-3. Hoogland voer-
de de druk in de tweede 
helft op, maar toen de 
1-4 viel, was de wedstrijd 
gespeeld. De E3 won uit-
eindelijk met 1-6. ,,Onze 
jongens hebben gestreden 
voor elke centimeter´ ,́ liet 
een trotse technische staf 
optekenen. ,,Sommigen 
vroegen om een wissel, 
omdat ze zich helemaal 
leeg gelopen hadden en 
aan de zijlijn neervielen.́ ´

De E5 heeft zaterdag het 
kampioenschap veroverd 
door een mooie 6-2 zege 
op IJsselmeervogels E9.  
Door de overwinning is 
de E5 niet meer te ach-
terhalen door concur-
rent Hoogland E13. Het 
verschil met Hoogland 
is twee wedstrijden voor 
het einde 8 punten. De 
E5 heeft naast de titel ook 
een prachtig doelsaldo. 98 
(!) goals voor en maar 16 
goals tegen. 

Johan Flipse aan de slag als trainer bij de A1
Na dit seizoen tot de winterstop de huidige A1 te 
hebben getraind, gaat Johan Flipse na de zomer 
aan de slag als trainer van de ´nieuwe´ A1. De 
Amersfoortse oefenmeester, die op dit moment 
bezig is aan zijn tweede seizoen bij het succes-
volle MB1-meidenteam, heeft onlangs een éénja-
rige overeenkomst getekend bij Cobu Boys.
,,Ik wil graag een A1 neerzetten waar de vereni-
ging trots op kan zijn. Het is mijn doel om zowel 
individuele spelers als het team beter te maken. 
Ik streef naar een ploeg die verzorgd en attrac-
tief voetbal speelt, waarbij spelers respectvol 
omgaan met elkaar, de begeleiding en de tegen-
standers.  Eigenlijk wil ik de lijn doortrekken van 
de huidige MB1, een team waar de vereniging al 
geruime tijd trots op is’’, vertelt Johan, die ook ko-
mend seizoen de MA1 (de huidige MB1) zal blij-
ven trainen. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
A1-trainer nadrukkelijk gaat samenwerken met 
hoofdtrainer Bert van den Brom, zodat de door-
stroom van jeugdspelers naar de senioren bevor-
derd wordt.  ,,We zijn blij dat we volgend seizoen 
voor het eerst in jaren weer twee A-teams heb-
ben´ ,́ vertelt voorzitter Arie van Bemmel. ,,Wat 
ons betreft is dit geen eenmalige uitzondering, 
maar het begin van meer. Vandaar dat we het 

als bestuur belangrijk vinden om trainers aan te 
stellen die op een goede manier met deze leef-
tijdsgroep om kunnen gaan. Wij zijn daarom 
verheugd dat Johan Flipse de uitdaging aan wil 
gaan: als trainer en coördinator.
Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat 
de aansluiting van de junioren naar de senioren  
(selectie) gewaarborgd wordt. We hopen daarom 
op een goede samenwerking tussen Johan en 
Bert van den Brom, onze hoofdtrainer, zodat de 
doorstroming van jeugdspelers naar onze selec-
tieteams soepel verloopt.́ ´   

Promotieduels Cobu Boys 1

Het eerste van Cobu Boys maakt zich op voor de 
beslissende dubbel tegen Victoria uit Hilversum. 
De winnaar van deze tweekamp speelt volgend 
seizoen in de derde klasse. Voor de mannen van 
Bert van den Brom een prachtige gelegenheid om 
het verloren terrein al na één jaar te heroveren. De 
eerste wedstrijd wordt komende zaterdag (21 mei) 
gespeeld in Hilversum. De wedstrijd begint om 
14.30 uur. Een week later (zaterdag 28 mei) is de re-
turn op Sportpark Zielhorst. Ook dit duel begint om 
14.30 uur. Als beide ploegen één wedstrijd winnen, 
dan is het doelsaldo beslissend. Is dit ook gelijk, 
dan wordt er verlengd (twee keer vijftien minuten). 
Als er dan nog geen winnaar is, worden er penalty´s 
genomen. Kom onze kanjers aanmoedigen!

Aandacht voor  
jubileum op  
ledenvergadering

De viering van het 70-jarig jubileum 
van Cobu Boys is één van de agenda-
punten die op maandag 23 mei aan 
bod komen tijdens de algemene leden-
vergadering. Het bestuur licht onder 
meer toe hoe, waar en wanneer de fes-
tiviteiten zullen plaatsvinden. Andere 
agendapunten zijn de concept-begro-
ting, de contributie voor het nieuwe 
seizoen en de aanpassing van het huis-
houdelijk reglement.
De vergadering in de kantine begint 
om 20.00 uur. Alle leden zijn hartelijk 
welkom om mee te praten over de gang 
van zaken bij de club.


