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Veelzijdige vrijwilliger
Rein van der Laan
vertrekt naar Aalten
,,Een jaar of 8 geleden kwam een
scheidsrechter naar me toe, Michael Haije, die vroeg ik zijn vaste
grensrechter bij de meisjes wilde
inschrijven. Dat was de eerste keer
dat ik jou ontmoette. Je bleef vele jaren grens, ik zag je als ik af en toe
de meidenteams mocht fluiten, of bij
die teams ging kijken. Vaste staf, samen met Erik Roest.
FANATIEKE LINKSPOOT Rein bij
de Krasse Knarren, tot voor kort.
Een fanatiek mannetje, linkspoot,
meestal in de voorhoede. Hij heeft
er een hekel aan als hij keer op keer
voor niets heel hard mee naar voren loopt en dan de bal niet krijgt.
We zullen het nu niet over zijn,
soms opmerkelijke, missers hebben.
Want dan zijn we nog wel een uurtje
bezig.
Met jou was het ook altijd gezellig
tijdens de derde helft. Het was bijna traditioneel dat er weer een goedaardig opstandje was tussen jou,
Dick van der Heijden, en dan kwam
Danny Broodkoorn er weer bij om
de boel in elkaar te slaan.
Rein als scheidsrechter. Wow, enkele honderden wedstrijden moet jij

gefloten hebben. Sinds september
2018 heb je meer dan 100 wedstrijden gefloten. Om het beeld even
goed te krijgen: sinds september
2018 zijn er niet eens 100 zaterdagen
geweest waarop gevoetbald werd.
Ook dit seizoen, met 7 speeldagen,
heb je 15 wedstrijden gefloten. Je
fluit elke zaterdag minimaal 2, vaak
3 wedstrijden.
Over het algemeen hou je van lekker doorvoetballen, pas je de voordeelregel toe met duidelijke handgebaren. Je bent (bijna) nooit te
beroerd om nog een wedstrijdje te
fluiten. Je bent ook niet te beroerd
om wat opvoedkunde in de wedstrijd te brengen. Als er ettertjes bij
lopen, of mannetjes met een grote
mond, dan weet je daar wel raad
mee. En aan mannetjes langs de lijn
met een grote mond heb je helemaal
een bloedhekel.
Wat ook geweldig is, is dat jij ook
druk bezig bent om jongens (en
meisjes) uit jeugdteams te motiveren om ook een wedstrijdje te fluiten. Je begeleidt hen dan ook. Top.
Toen ik een jaar of vier geleden de
Club van 100 ging doen, zocht ik
naar een goede bredere invulling
van de commissie. Ik zocht ook iemand die zijn voelhorens had bij de
jeugd. Zowel om te horen wat daar
misschien speelde, maar ook om
daar nieuwe leden voor de Club van
100 te vinden. Of op zijn minst aan

de bekendheid van de Cv100 wat
te doen. Ik was er al snel uit, dat jij
daarvoor mijn ideale kandidaat zou
zijn. Ik ben nog steeds blij dat ik je
gevraagd heb, en dat jij daar na enige aarzeling mee instemde. Jouw
inbreng was een mooie en goede
aanvulling binnen de commissie. Ik
zal je zeker missen als we weer eens
allerlei onderdelen overhouden bij
het opzetten van een partytent bij
een BBQ.
Rein was ook de man die zorgde dat
het namenbord van de Club van 100
klopte. Vergis je niet, de Club van
100 groeide weer van 35 naar 85. Al
die naambordjes zijn door Rein besteld en opgehangen. Daar hadden
we geen omkijken naar, dat pakte je
vanzelf op. Dat zijn hele fijne vrijwilligers.
We weten al een paar jaar dat jij
graag weer terug wil naar het Oosten van het land. Nou is het natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen
dat wij dat ook graag willen, maar
dat zou niet waar zijn. Ik snap dat
je weer terug wil, maar ik vind het
oprecht jammer. Je bent een fijne
kerel om mee te werken, en elke
vereniging in het Oosten van het
land zou blij moeten zijn als jij nog
weer eens vrijwilliger wordt.
Rein, dank voor alles wat je voor
Cobu Boys gedaan hebt, en het ga
je goed!´´

Erik Roest

Rein van der Laan, één van onze
veelzijdige vrijwilligers met een
indrukwekkende staat van dienst,
verhuist nog dit kalenderjaar naar
Aalten. Aaldert Hofman sprak de
fanatieke linkspoot toe tijdens de
algemene ledenvergadering.

pp Rein van der Laan.

Johan van der Sluis in de bloemetjes gezet
Johan van der Sluis nam maandag
(tijdens de ledenvergadering) officieel afscheid als penningmeester.
Een goed moment voor Damion
Dekkers (de kersverse voorzitter)
om het bestuurslid eens goed in het
zonnetje te zetten.
,,Je voetbalde pas heel kort bij Cobu
Boys en toch gaf je twee jaar geleden meteen al aan iets te willen
doen voor de club. Dat iets werd de
functie van penningmeester, waarbij je in Edgar Lebbink een goede
sparringpartner had. Je hebt heel
veel energie in je werk gestopt.
Mede dankzij jou staan we er mo-

menteel financieel goed voor. Daar
mag ik je namens de hele club voor
bedanken. We hebben samen keihard gewerkt. Dat betekende ook
puinruimen. Soms voelde je je een
soort van incassobureau, omdat je
achterstallige
contributiegelden
moest zien te achterhalen. Dat kostte veel negatieve energie. Ik baal
ervan dat je gestopt ben, maar kijk
met een goed gevoel terug op de tijd
die we mochten samenwerken.´´
Johan kreeg een groot applaus, een
bos bloemen en een cadeaubon als
bedankje voor zijn vrijwilligerswerk.

Robin Smit

´Bedankt voor je inzet, geduld en kennis´

NOVA ook hoofdsponsor Dames 1
Cobu Boys Dames 1 hoeft niet langer te zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. NOVA Badkamers & Keukens staat vanaf heden op het wedstrijdshirt van de vrouwen. Het bedrijf uit Bunschoten is sinds de zomer
van 2020 al de sponsor van de mannenselectie. Eigenaar Erkan Yalcin zag
zijn bedrijfsnaam al op het tenue van de mannen staan. Nu is hij ook
bereid om het dameselftal te sponsoren. Zodra er weer gevoetbald mag
worden zal NOVA te zien zijn op de shirts van Dames 1. De overeenkomst
tussen Cobu Boys Dames 1 en NOVA Badkamers & Keukens is geldig voor
de komende vier jaar. Speelsters en staf ontvangen ook speciale trainingskleding. De club wil Erkan en Eda heel erg bedanken voor al het vertrouwen. Op naar een mooie samenwerking!

Lovende woorden
voor Hien The
Het was de bedoeling dat naast
Johan van der Sluis en Rein van der
Laan ook Hien The tijdens de ledenvergadering in het zonnetje zou
worden gezet. Hien was echter niet
in de gelegenheid om naar Sportpark Zielhorst te komen, waardoor
hij binnenkort een afvaardiging
van het bestuur op zijn stoep mag
verwachten.
Voorzitter Damion Dekkers vertrouwde alvast wat lovende woorden toe aan het papier. ,,Je bent
afkomstig uit de hockeywereld,
maar met jouw kennis, ervaring
en persoonlijkheid ben je overal
een welkome toevoeging. Jij hebt

mede aan de basis gestaan van een
langlopend traject, waarbij we hebben geïnventariseerd wat voor vereniging wij willen zijn, welk missie- en visieverhaal daarbij past en
welke structuur daaruit voortvloeit.
Eind 2018 durfde jij de sprong in
het diepe te wagen en de bewust
gecreëerde
functie
van vice-voorzitter
op je te
nemen.
Wel in
de hoop
dat er
snel een
voorzitter

zou worden gevonden, zodat jij
weer een stap terug kon doen. Dat
gebeurde niet, integendeel. Je kreeg
er -naast een extra portefeuilleook steeds meer problemen bij die
binnen de vereniging speelden.
Problemen die jij niet kon verenigingen met jouw normen en waarden en die er helaas toe hebben geleid dat je jouw bestuursfunctie niet
meer kon verantwoorden richting
jezelf. Je hebt je onder meer ingezet
voor de toekomst van ons sportpark
(dat doe je overigen nog steeds) en
de sociale verenigingsplicht.
Ik wil je vooral bedanken voor je
inzet, geduld en kennis waarmee
je de basis hebt gelegd voor de huidige invulling van het bestuur. Ik
heb erg veel van je geleerd. Ik ben
blij dat je als vrijwilliger betrokken
blijft aan Cobu Boys.´´

