
Krijn Westdijk 
Toernooi
Goede tradities moet je koesteren. 
Daarom keert het Krijn Westdijk 
toernooi ook dit jaar terug bij 
Cobu Boys. De editie van 2019 
vindt plaats op zaterdag 22 juni.
Het toernooi van zowel de O8 tot 
en met de O11 als die van de O12 
tot en met de O15 vindt in de 
ochtend plaats. De O8 tot en met 
O11 worden om 09.00 uur 
verwacht en de O12 tot en met 
O15 om 09.15 uur. Vanaf 14.00 is 
het tijd voor alle O16 tot en met 
seniorenelftallen.
Naast het toernooi zelf zijn er nog 
meer activiteiten. Er zijn spring-
kussens aanwezig op Sportpark 
Zielhorst, er is een penalty 
shoot-out met de keepers van de 
selectie en er wordt een wedstrijd-
je ‘Latje Trap’ gehouden. 
 

Vrijwilligersavond
Het seizoen wordt traditiegetrouw 
afgesloten met een avond voor 
vrijwilligers. Op vrijdag 28 juni zijn 
alle vrijwilligers vanaf 20.00 uur 
welkom voor een hapje, dankje en 
gezelligheid in de kantine op 
Sportpark Zielhorst.
 

Cobu Boys 1 speelt 
ook volgend seizoen 
in de vierde klasse
Het eerste van Cobu Boys speelt 
ook volgend seizoen in de vierde 
klasse. In de tweede ronde van de 
nacompetitie waren de mannen 
van Bert van den Brom in een 
winderige wedstrijd niet opgewas-
sen tegen Kockengen: 5-3. Cobu 
Boys eindigde het duel na drie 
rode kaarten met acht man. 
Wesley Lans, Damion Dekkers en 
Robin van den Brom namen de 
doelpunten voor hun rekening.
Bert de Ruiter, die altijd als 
verslaggever ter plekke was, sloot 
het seizoen af met de volgende 
woorden. ,,Complimenten aan een 
ieder dus en speciaal aan Dennis 
van Westerlaak die zoals altijd zich 
tot op het bot inzette. We gaan je 
missen vriend en wensen je veel 
succes het komende seizoen bij 
Quick. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor onze trouwe verzorgster 
Astrid van Beek-Zoutendijk, 
bedankt voor de vele jaren en 
succes bij Woudenberg! Heel veel 
dank spreek ik uit naar onze 
trouwe supporters, die ik bij deze 
beloof dat wij mede door de 
komst van o.a Tim CG, Wessel 
Schmidt, Leroy Baum, Oualid 
Kaddouri en Mehmet Akcan 
volgend seizoen voor het aller-
hoogste zullen gaan!’’

Zomeravond- 
voetbal

Woensdag 26 juni start de 
zomeravondtraining voor 
senioren op het kunstgras-
veld. Belangstellenden zijn 
elke woensdag welkom 
vanaf 20.00 uur

 

CoBulletin
´Elke wedstrijd waren we beter’ 
JO12-1 blikt  
terug op 
kampioensrace
De talenten van JO12-1 werden en-
kele weken geleden kampioen. De 
redactie van het CoBulletin stelde 
enkele vragen aan trainer Cor Beu-
mer over de geheimen van het suc-
ces.
 
Hoe is de competitie verlopen? Heb-
ben jullie van begin af aan op kop 
gestaan?
Ja, we stonden vanaf de eerste 
speelronde bovenaan. We hebben 
alleen van VRC JO12-1 verloren. We 
stonden halverwege nog met 4-1 
voor. In de tweede helft hadden we 
ineens flinke wind tegen, geen kans 
ging er meer in en elke kans van de 
tegenstander was een doelpunt. Tja, 
dat kan wel eens voorkomen. Elke 
wedstrijd waren we beter dan de te-
genstander
 
Wat was in jouw ogen de cruciale 
wedstrijd van dit seizoen?

Achteraf bleken we de directe con-
currenten al gelijk aan het begin 
van het seizoen gehad te hebben. 
Maar de één na laatste wedstrijd te-
gen nummer 5, DOVO JO12-5, won-
nen we uit met 1-7. Toen wisten we 
dat de titel eigenlijk binnen was.
 
Wat is de kracht van jullie team?
Het is een vriendenteam. Doordat 
de jongens alles voor elkaar geven, 
maken ze elkaar en het team veel 
beter.

Natuurlijk is het een teamprestatie, 
maar zijn er misschien toch spelers 
die je speciaal even wilt noemen?

Alle jongens hebben specifieke 
kwaliteiten. Sander is onze keeper 
en kan echt ongekend goed uitko-
men; ik heb nog nooit zoiets gezien. 

Julius is met zijn sterke lichaam een 
geweldenaar. Mert en Araz blin-
ken uit door hun techniek. Sven is 
positioneel weer sterk, Lasse is de 
verbindingsspeler, Arne heeft een 
enorme drive, Roda is de rots ach-
terin en Siya, Ming en Arda kom je 
drie keer tegen als aanvaller.

Tot slot, hoe zie je jouw rol in dit 
kampioenschap?
Samen met Matthieu, een stagiair, 
konden we ons ei helemaal kwijt in 
dit team. De meesten zijn al 4 jaar 
samen en daardoor weten alle spe-
lers van elkaar hun sterke en min-
der sterke punten.

 p De kampioenen van JO12-1.

...

Bert de Ruiter, Gian Derks en Den-
nis van Westerlaak hebben zondag 
ruim 500 bij elkaar gelopen voor de 
jeugd. Ze legden stuk voor stuk de 
halve marathon af in Amersfoort. 
Bert de Ruiter maakte het verslag
Om 10.30 uur gaan we (Dennis van 
Westerlaak, Gian Derks en ik) van 
start voor onze (halve) marathon 
van Amersfoort. Ook dit jaar lopen 
we voor de jeugd van Cobu Boys, we 
hebben er zin in. Dennis is binnen 
een paar seconden uit mijn beeld. 
Hij gaat vandaag voor een persoon-
lijk record! Dat zal mij niet gebeuren 
weet ik vooraf al, uitlopen meer zit 
er dit jaar niet in. De eerste 5 kilo-
meter zie ik ‘haas’ Gian nog in de 
verte maar opeens is hij ook uit het 
zicht verdwenen. Tot 14 km gaat het 
eigenlijk best aardig, maar dan zie 
ik opeens een man met een hamer 
de weg over steken! Die had ik liever 
bij de finish willen ontmoeten denk 
ik dan op dat moment. Die laatste 
7 km worden hierna dan ook geen 
pretje. Gelukkig zijn er dan nog de 
trouwe supporters die je er door-
heen slepen. Zo krijg ik 5 km voor 
de finish een lekker flesje water van 

Mario Lambregts in mijn handen 
gedrukt, word ik even daarna door 
Gerjan Eigenraam luidruchtig aan-
gemoedigd en geven Joke en Rinie 
van de Bor mij in in de binnenstad 
het laatste zetje om door te gaan. Als 
vlak voor de finish ook nog Danny 
Broodkoorn voor de nodige peptalk 
zorgt word ik daarna door o.a Julia 
Vastenburg, Mike van Putten, Jos 
Helmich, Claire Nieuwenhuis en 
mijn loopmaatjes Gian en Dennis 
naar die zolang gewenste finish ge-
schreeuwd.

Nadat Arjan Klaver mij uitgeput 
opvangt krijg ik hierna de medaille 
overhandigt, het is weer volbracht!
Met deze run liepen wij 525 euro 
bij elkaar voor hen die de toekomst 
hebben, de jeugd van Cobu Boys!
Bij deze wil ik alle sponsors be-
danken voor hun bijdrage. Bedankt 
dus Hans Wijkhuizen, Piet Vasten-
burg, Tim Vastenburg, Henk van 
de Kamp, Mw. Van Valkenhoef, 
Mouna Ahrouch, Roy van Dijk, Gert 
Jan Smit, Frank Strijbosch, Harrie 
Strijbosch, Patrick de Graaf, Rinie 
en Joke van de Bor, de selectie van 

Cobu Boys en niet te vergeten Jos 
Helmich (die van die kapperszaak 
in Hooglanderveen). Als laatste wil 
ik mijn loopmaatjes Gian en Dennis 
bedanken. Zij liepen niet alleen die 

‘halve’ in een veel snellere tijd dan 
verleden jaar maar storten tevens 
een ‘vet’ bedrag voor de jeugd van 
Cobu Boys, hulde en nogmaals be-
dankt!

 p Dennis van Westerlaak, Bert de Ruiter en Gian Derks hebben 525 euro opgehaald.

Hardloophelden halen 525 euro op voor jeugd Cobu Boys
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