
Het seizoen wordt afgesloten met een 
vrijwilligersavond. Zet deze datum alvast in 
uw agenda. p vrijdag 28 juni

Cobu Boys 1 treft 
VV Kockengen in 
tweede ronde 
nacompetitie

Cobu Boys 1 kent de volgende 
tegenstander in de nacompeti-
tie. De ploeg van trainer Bert 
van den Brom mag op bezoek 
bij VV Kockengen. De wedsrijd 
wordt gespeeld op zaterdag 8 
juni en begint om 14.30 uur.
Cobu Boys won afgelopen 
zaterdag met 0-2 van Eemnes. 
Door doelpunten van Robin 
van den Brom en Iliass 
Stremming wist de ploeg zich 
te plaatsen voor de volgende 
ronde van de nacompetitie. 
Daarin treft het dus VV 
Kockengen.
VV Kockengen kwam het 
afgelopen seizoen uit in de 
derde klasse. Zij wonnen in de 
eerste ronde van de nacompe-
titie met maar liefst 9-3(!) van 
SV Hertha.
 

Helden lopen halve 
marathon voor  
onze jeugd
Over een paar weken is het 
zover....dan lopen  
Dennis van Westerlaak, Gian 
Derks en Bert de Ruiter 
wederom de (halve) marathon 
van Amersfoort om de jeugd 
van Cobu Boys te ondersteu-
nen. ,,Wij zijn volop in training 
om een mooi bedrag voor onze 
jeugd bij elkaar te lopen’’, aldus 
Bert. ,,Tot op heden hebben 
Hams Wijkhuizen, Gian Derks 
en Rinie van der Bor spontaan 
een bedrag  toegezegd.  Wat 
mij betreft kan daar meer bij 
hoor. U kunt storten, maar ook 
persoonlijk mij een bedrag 
overhandigen. Ik zorg daarna 
dat het geld op het juiste adres 
belandt, de jeugd van Cobu 
Boys dus!’’
Verleden jaar liepen de 
mannen een mooie 900 euro 
bij elkaar voor een voetbalta-
fel, spelcomputer en geluidsin-
stallatie. Dit jaar is het doel om 
een mooie speelhoek voor 
onze jeugd te creëren in de 
kantine. Een hoekje waar onze 
jongens en meisjes kunnen 
ontspannen na een zoveelste 
inspanning op het veld.
Wilt u de jeugd ook ondersteu-
nen? Dan kan dit door te 
doneren op rekeningnummer: 
NL33INGB0007969334 t.n.v E.J. 
de Ruiter. Namens de jeugd-
voetballertjes: Alvast bedankt!

Belangrijke data

De oefenhoek is buiten 
gebruik. Teams kunnen 
gebruik maken van veld 2.

Vanaf maandag 24 juni: Alle 
velden buiten gebruik voor 
onderhoud.

Woensdag 26 juni: Start 
zomeravondtraining voor 
senioren op kunstgrasveld. 
Elke woensdag vanaf 20.00 
uur.

www.cobuboys.nl

Eind goed, al goed voor JO16-1
De talenten van JO16-1 werden 
onlangs kampioen. Trainer/coach 
John Druijff blikt terug op een ge-
slaagd seizoen.
 
We begonnen dit seizoen in de 16/1 
met de harde kern van de 15/1 (som-
mige jongens spelen al 8 jaar samen 
!), aangevuld met vier spelers (Kjell, 
Thomas, Boris en Jonno) uit de lage-
re elftallen.
 
De indeling van de voorjaarscom-
petitie was nogal ambitieus (eerste 
klasse hoog) waarbij we moesten 
spelen tegen teams als SDVB 16/1, 
Spakenburg 16/1 en Victoria 16/1 
(teams die later doorstroomden 
naar o.a. de hoofdklasse). We be-
haalden daarin een verdienstelijke 
achtste plaats, maar merkten wel 
dat het niveau niet voor iedereen 
geschikt was. Bijkomend probleem 
was het, vanwege motivatieproble-
men, afhaken van sterkhouders 
Mats Hofstetter en Dylan van Ark. 
Desondanks zagen we hier en daar 
wel steeds meer automatismen in 
het team sluipen en aanschouw-
den we, ondanks enkele kansloze 
nederlagen ook wedstrijden om als 
begeleidingsteam trots op te zijn. 
Zo waren wij verantwoordelijk voor 
het missen van het kampioenschap 
door SDVB 16/1..

TWEEDE KLASSE In de tweede helft 
van de competitie, waarin we ge-
plaatst werden in de tweede klasse, 
begonnen we tegen een voorjaars-
kampioen, de Merino’s 16/1. Een, 
naar later bleek, zeer belangrijke 
wedstrijd die we in Veenendaal, 
mede dankzij invaller Fetsum, met 
3-1 wonnen.
In de vierde speelronde werden we 
na drie mooie zeges weer terug op 
aarde gesmeten via een nogal kans-
loze 3-0 nederlaag bij Sparta Nij-
kerk. Daarmee was de strijd om de 
titel in alle volledigheid ontbrandt. 
Tot de laatste wedstrijddag wonnen 
we alles, op een klein slippertje te-
gen Uchta 16/1 (2-2) na.
Op de slotdag verloor Sparta met 
2-4 van de Merino’s . Door deze 
uitslag hadden wij aan een zege 
tegen Hooglanderveen genoeg om 
kampioen te worden. Na een zeer 
voortvarende start werd het dit keer 
allesbehalve billenknijpen. Een niet 
eens geflatteerde 9-3 zege was meer 
dan voldoende om de champagne te 
ontkurken.
De kracht van het elftal zat ‘m met 
name in de sterke as met daarin de 
vaak imponerende Matthijs Wim-
menhove (helaas in zijn laatste sei-
zoen) als sluitpost. Vóór hem een el-

kaar aanvullend duo in de personen 
van Yuan Veltman en Martijn van 
Kesteren. Typerende eigenschap-
pen van dit duo : koelbloedigheid, 
onverzettelijkheid en snelheid. Op 
het middenveld speelde architect 
Sven Druijff, goed voor 8 goals en 
11 assists, die daarin aan het eind 
van het seizoen een perfect kop-
pel vormde met gastspeler Rutger 
Buruma uit de 15/1. Voorin was met 
name alles of niets speler Roan van 
Breden een voortdurende plaag 
voor de tegenstander (en soms ook 
voor zichzelf). Hij werd met 9 goals 
topscorer van de tweede seizoens-
helft.
 
ACHTERHOEDE Het elftal werd in de 
achterhoede aangevuld met Tho-
mas van Riemsdijk (die dit jaar een 
behoorlijke persoonlijke groei door-
maakte), Boris Kroon (zo’n typische 
speler waarvan je enorm blij bent 
dat hij in jouw team zit en niet bij de 
tegenstander) en Deon de Ruiter.
Op het middenveld werden de zij-
kanten bezet door Brandon Lan-
koer (een tweede speler die dit jaar 
echt gegroeid is en als een van de 
eersten op het wedstrijdformulier 
verscheen), Ruben Vonk (onze zeer 
waardevolle en zeer gewaardeer-

de aanvoerder die in veel situaties 
voortrekker was) en Jonno Tolboom.
In de voorhoede werd onze andere 
aanvaller Kjell Makkes van de Deijl 
met name aan het slot van het sei-
zoen regelmatig bijgestaan door de 
door Fortuna Sittard gescoute Os-
man . Kortom, ook een bedankje 
gaat uit naar trainer/coach van de 
15/1, Erwin Vonk.
 
NADENKEN Als trainer/coach heb 
ik, samen met de onmisbare al-
leskunner (vaste scheidsrechter, 
sfeerbrenger, klankbord, man van 
de sponsor, vaste keeper bij de trai-
ningen, etc.) Peter Veltman via vas-
te structuren op de training en in de 
wedstrijden geprobeerd het spel- en 
denkniveau omhoog te krijgen. Niet 
blind opvolgen, maar nadenken 
over oplossingen en meedenken. 
Heel duidelijk was daarin te zien 
wie er wel stappen maakten en wie 
niet. Dat was omgekeerd evenredig 
ook terug te zien aan de opkomst 
bij de trainingen, waar een aantal 
spelers altijd meedeed, maar som-
mige andere spelers helaas zeer re-
gelmatig een andere keuze maakte 
(huiswerk, ziekjes, werk, toetsweek, 
etc.). Al met al dus een leerzaam en 
productief jaar.

 p De kampioenen van JJ16-1. Staand v.l.n.r. John Druijff, Noah Palyama, Martijn van Kesteren, Osman, Yuan Veltman, Thomas van Riemsdijk, Kjell Makkes van de Deijl, Deon de 
Ruiter, Matthijs Wimmenhove, Sven Druijff, Peter Veltman. Onderste rij v.l.n.r. Rutger Buruma, Brandon Lankoer, Ruben Vonk, Roan van Breden, Boris Kroon en Jonno Tolboom.

CoBulletin

Nieuwsbrief 
Cobu Boys
Juni 2019
Editie 23


