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Cobu Boys 
boordevol 
actuele 
informatie 

www.cobuboys.nl

CoBulletin
Cobu Boys blijft 
spelen en trainen 
op kunstgras
Na overleg met de 
gemeente Amersfoort, het 
SRO (verantwoordelijk voor 
de plaatselijke sportaccom-
modaties) en de andere 
lokale voetbalclubs heeft 
het bestuur van Cobu Boys 
besloten voorlopig 
‘gewoon’ op kunstgras te 
blijven voetballen. Mocht 
het nieuwe onderzoek van 
het RIVM, dat momenteel 
wordt uitgevoerd, tot 
nieuwe inzichten leiden, 
dan zal het bestuur 
passende maatregelen 
nemen.
Aanleiding voor de 
discussie over kunstgras is 
een uitzending van het 
televisieprogramma 
Zembla, dat begin deze 
maand aandacht besteed-
de aan het gebruik van 
rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Volgens 
een aantal deskundigen, 
dat in het programma aan 
het woord kwam, is een 
bepaalde stof in deze 
rubberkorrels mogelijk 
kankerverwekkend. 
De KNVB houdt vooralsnog 
vast aan de resultaten van 
eerder onderzoek, waarbij 
rubbergranulaat als veilig 
werd bestempeld.

Nieuwe website 
29 oktober ‘live’
Onze nieuwe website, 
waar de laatste maanden 
hard gewerkt is, gaat op 
zaterdag 29 oktober ‘live’’. 
Surf dan zo snel mogelijk 
naar  www.cobuboys.nl 

Arie van Bemmel kandidaat-voorzitter
Zijn eerste half jaar als inte-
rim-voorzitter smaakte naar 
meer. ,,Er zijn zoveel mooie 
ontwikkelingen gaande bij Cobu 
Boys. Ik vind het mooi om daar 
een ‘boost’ aan te geven.’’  En 
dus heeft Arie van Bemmel 
besloten in de voetsporen te 
willen treden van Aaldert 
Hofman. Op maandag 7 
november mogen de leden 
bepalen of de 57-jarige 
Amersfoorter onze nieuwe 
voorzitter wordt.

Arie van Bemmel is de man van 
de schouderklop, de knipoog, de 
aai over de bol. Als hij over het 
sportpark loopt, is er voor 
vrijwel iedereen een hand, een 
compliment, een omhoog 
gestoken duim of een belang-
stellende vraag. ,,Ik ben een 
mensenmens’’, luidt zijn 
verklaring.
Arie is al 35 jaar betrokken bij 
Cobu Boys. Eerst als speler, later 
ook in tal van bestuurlijke 
functies. ,,Maar ook als 
veldtrainer ben ik talloze 
seizoenen actief geweest. Ik 
heb Lambert Bax nog een 
aantal jaren onder mijn hoede 
gehad. Mooi dat hij nu in het 
eerste speelt. Spelers uit de 
eigen jeugd die het vlaggen-
schip halen, daar geniet ik van.’’
Genieten doet Arie ook elke 
woensdagavond, als hij een 
balletje trapt met de Krasse 
Knarren. ,,De woensdag is heilig 
voor mij. Ik beleef nog altijd  
veel plezier aan het spelletje, 
maar ook aan de gezelligheid na 
afloop.’’

MOOIE ONTWIKKELINGEN Als 

interim-voorzitter keek Arie de 
afgelopen maandag extra goed 
rond in de keuken van de club. 
Wat hij zag, beviel hem. ,,Er zijn 
heel veel mooie ontwikkelingen 
gaande. Op het sportieve vlak, 
maar ook als je kijkt naar onze 
organisatie. De ongelooflijke 
hoeveelheid werk rond de 
introductie van onze nieuwe 
kleding is daar een goed 
voorbeeld van. Alle lof en eer 
voor de dames van de kleding-
commissie en alle anderen die 
hen hielpen. Ook op het gebied 
van communicatie maken we 
stappen; via het CoBulletin, de 
Presentatiegids en de nieuwe 
website, die binnenkort ‘’live’’ 
gaat. En in de kantine zijn we 
ook bezig om onze organisatie 
te professionaliseren. Ik ben 
trots op al onze vrijwilligers, 
ruim honderd, die zich keer op 
keer inzetten om onze club naar 
een hoger plan te tillen. Ik wil 
daar graag in mijn rol als 
voorzitter een steentje aan 
bijdragen.’’

AMBITIES Uitdagingen voor de 
toekomst zijn er genoeg. ,,Wat 
willen we bereiken op het 
sportieve vlak? In ons beleids-

plan van 2011-2016 hadden we 
als  ambitie uitgesproken dat 
we naar de tweede klasse 
wilden. En waar spelen we nu? 
In de vierde klasse. Je kunt dus 
wel doelen hebben, maar de 
praktijk is soms weerbarstig.’’
De doelstelling voor dit seizoen? 
,,Promotie! Als bestuur willen 
we dat graag, maar de spelers 
en technische staf zijn net zo 
gemotiveerd.’’
Arie beseft terdege dat Cobu 
Boys niet snel de grootste en 
hoogst spelende club van 
Amersfoort zal worden. ,,Met 
500 leden zitten we bij de 
middenmoot, maar dat 
betekent niet dat we middel-
matig zijn. Iedereen is hier 
welkom, niemand blijft 
onopgemerkt, elk team heeft 
een goede begeleiding en je 
kunt hier in elke leeftijdsfase 
voetballen. Er lopen bij Cobu 
Boys kabouters rond van 5 jaar, 
maar we hebben ook Krasse 
Knarren van 70+. De kern? We 
willen goed voetballen, maar 
we houden ook van gezellig-
heid.’’ Iets verder kijkend staan 
er voldoende uitdagingen op 
het programma, zeker met het 
oog op de accommodatie. ,,De 
gemeente wil dat Sportpark 
Zielhorst 40 weken per jaar 56 
uur per week bezet is. Het lijkt 
me mooi om samen met 
anderen na te denken over de 
mogelijkheden voor ons 
sportpark. Maar één ding staat 
voor mij als een paal boven 
water: we zijn en blijven een 
voetbalvereniging.’’
De ledenvergadering begint 
maandag 7 november  om 
20.00 uur in de kantine.


