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CoBulletin
Volg het eerste 
via twitter 
Voor de fans die de 
wedstrijden van het eerste 
niet ‘live’ kunnen meema-
ken, hebben we goed 
nieuws. Sinds kort zorgen 
Aaldert Hofman en Piet 
Ouwerkerk er via Twitter 
voor dat alle belangrijke 
momenten worden 
gemeld. Volg hen via 
https://twitter.com/
cobuboys?lang=nl. Voor de 
fans die na afloop willen 
weten hoe de wedstrijd is 
verlopen, verwijzen we 
naar onze Facebookpagina. 
Daar verschijnt elke 
zaterdagmiddag een kort 
wedstrijdverslag, op 
zondag gevolgd door een 
verhaal van Bert de Ruiter. 

Jeugdkamp inzet 
Grote Clubactie
Een voetbalkamp voor 
onze jeugd: dat is dit jaar 
het doel van de Grote 
Clubactie, die 1 oktober 
van start gaat. Het is de 
bedoeling dat onze 
jeugdleden in hun straat de 
deuren langs gaan om 
zoveel mogelijk loten te 
verkopen. Deze kosten 3 
euro per stuk. Het grootste 
deel hiervan (2.40 euro per 
lot) stroomt terug in onze 
clubkas.  Er is sprake van 
een win-winsituatie. De 
koper maakt kans op 
mooie prijzen en steunt 
ondertussen het plan om 
onze jongere leden in het 
voorjaar van 2017 een 
onvergetelijk weekend te 
bezorgen. Er zullen ook 
online loten verkocht
worden.

‘Bedankt: zonder jullie was het niet gelukt!
We kijken terug op een meer 
dan geslaagde jubileumdag 
(eind augustus), waarbij zon, 
gezelligheid, sportiviteit en 
lekker eten centraal stonden. 

Het is te veel om alle namen 
te noemen van de mensen die 
ons feest tot een succes heb-
ben gemaakt, maar we willen 
er toch een aantal bedanken: 

Bert van den Brom die ervoor 
heeft gezorgd dat alle speel-
toestellen beschikbaar werden 
gesteld, Mathijs Voost met zijn 
Footgolf, DJ Maxi die zorg-
de voor een swingende mid-
dag en avond, Soccer Moves,  
Michael Haije voor zijn heerlij-
ke cupcakes, Kok Catering van 
de poffertjeskraam, Scheer-
der Drankenhandel, Gert van 

de Klashorst van Slagerij Van 
de Klashorst die de barbecue 
mogelijk maakte en verder 
alle vrijwilligers die ervoor 
zorgden dat alles soepel ver-
liep van ’s ochtends 7.30 uur tot  
’s avonds 23.00 uur. Deze laat-
ste groep zorgde er ook nog 
eens voor dat alles keurig op-
geruimd werd...wat ook weer 
voor het nodige plezier zorgde.

Echte clubliefde: Robin van den Brom 

Robin van den Brom, spits van ons eerste 
elftal, ontbrak bij de eerste competitiewed-
strijd tegen De Posthoorn vanwege verplich-
tingen op het werk. ,,’s Avonds zat ik met een 
chagrijnig gezicht op de bank, omdat ik die 
dag mijn team niet had kunnen helpen. Mijn 
vriendin zei toen tegen mij ‘Hier word jij niet 
gelukkig van’. Daarmee sloeg ze de spijker 
op z’n kop. Daarom heb ik ontslag genomen 
bij mijn huidige werkgever.’’
Robin, aanvoerder van Cobu Boys 1, bena-
drukt dat hij nog elke week met volle teugen 

geniet van het spelletje. ,,We hebben een leu-
ke groep, waarmee ik graag wil strijden om 
het kampioenschap. Daar wil ik graag mijn 
bijdrage aan leveren en dat kan niet als ik 
op zaterdag moet werken…’’ Robin kan zich 
de komende tijd even helemaal concentre-
ren op zijn prestaties in het veld. Uiteraard 
zijn tips over een nieuwe werkkring (Robins 
kwaliteiten zijn vooral te vinden in de sa-
les buitendienst) meer dan welkom. ,,Ik sta 
overal voor open.’’ Lachend: ,,Als het maar 
een baan van maandag tot en met vrijdag is.’’

Hulde aan onze kledingcommissie
Het was een logistieke operatie van jewelste, 
maar de dames van onze kledingcommissie 
hebben de klus geklaard. Heidi Lebbink, Mar-
leen van der Kuilen en Saskia van der Zee, op 
de achtergrond gesteund door Johan Flipse en 
Piet Ouwerkerk, hebben 27 teams van onze club 
voorzien van een compleet nieuw tenue. Na een 
lange aanloop van passen, meten en adminis-
tratieve uitdagingen stond op een zaterdag in 
augustus het eerste uitdeelmoment op het pro-
gramma. De kantine was omgebouwd tot dis-
tributiekantoor, waarbij de dames hulp kregen 
van kanjers als Suzanne Flipse, Lenny van Val-

kenhoef, Jolanda Ouwerkerk, Bauwina de Vries 
en Elly Jansen. 


