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Kampioenschap
in 1997-’98
Wie nog eens wil nalezen
hoe het eerste in 1997’-’98
kampioen werd, moet even
een kijkje nemen op onze
site. De titel van het artikel:
Old Friends: Cobu Boys 1
kampioen (1998).

Stemmen voor ons
nieuwe tenue
Zoals we op de Algemene
Ledenvergadering van 14
december 2020 kenbaar hebben
gemaakt mogen alle Cobu Boys
leden stemmen op het nieuwe
Cobu Boys shirt voor de komende
4 seizoenen. De leden kunnen
stemmen door middel van een link
die in een separate e-mail naar
jullie is gestuurd. Deze mail met
daarin de link is onlangs verstuurd.
De kans bestaat dat deze e-mail
waarmee gestemd kan worden in
uw map Ongewenste Mail (Spam)
terecht komt. Via de link is het
mogelijk om 1 maal een stem uit
te brengen op het shirt naar keuze.
Voor gezinnen met meerdere
personen die lid zijn bij Cobu Boys
vragen we om 1 maal via de link te
stemmen en de overige keuzes
kenbaar te maken via een reply op
de gestuurde mail. Het shirt dat de
meeste stemmen krijgt zal vanaf
de ingang van het nieuwe
kledingplan (planning augustus
2021) voor 4 jaar het shirt zijn dat
wij Cobu Boys leden zullen dragen
tijdens de wedstrijden. U kunt
stemmen tot 10 maart 2021.
Ons verzoek: Breng je stem zo snel
mogelijk uit!!!

CoBulletin

cobuboys.nl
Ons jubileumlogo
Het winnende logo (linksboven) is
mooi klassiek, gebaseerd op ons
eigen vertrouwde logo, voorzien van
een paar duidelijke extra jubileumaanduidingen. Niet alleen 1946 en
2021 komen terug, maar ook de 75
is duidelijk. Het ovale logo (rechtsboven), ingestuurd door Samuel, is
mooi opvallend. Het is in de stijl van
het logo van FC Bologna of AC
Milan. Mooie clubs, met een rijke
historie, net als Cobu Boys. Alleen
spelen die verenigingen op een
hoger niveau, dat wel. Een enkeling
denkt ook aan een ei bij het zien van
dit logo, al is dat natuurlijk niet de
bedoeling.
Het rode logo met de zwarte
verticale strepen (foto rechtsonder)
is wel een apart en modern
ontwerp, maar op een rode
ondergrond gaat dat niet goed. Dus
voor de kleding valt dit logo helaas
af. Op zich is deze opzet wel
bruikbaar voor een poster of flyer,
dus wellicht gaan we het toch nog
een keer terug zien.
In het laatste logo (linksonder) zien
we ook de 75 terug, groot en
centraal in het midden. Dat is mooi
vormgegeven, maar het maakt het
logo toch ook weer wat drukker. Dit
logo werd ontworpen door Lonneke
Hormann, en eindigde als tweede in
deze ontwerpwedstrijd.
De jury bestond uit: Merit van
Riemsdijk, uit de MO19; Sander te
Winkel, keeper uit de JO14; Erik van
den Tweel, kledingcommissie en
Cobu Boys 5; Erik Roest, webredacteur CoBulletin en Cobu Boys 45+ en
Aaldert Hofman, bestuurslid en
Cobu Boys Krasse Knarren.

‘We zijn zeer tevreden over de samenwerking’

Johan Flipse is ook komend seizoen
hoofdtrainer van voetbalvereniging
Cobu Boys. Het bestuur en de coach
kijken tevreden terug op de eerste
maanden van hun samenwerking
en willen die graag voortzetten.
,,Zowel de selectiespelers als wij
zijn zeer tevreden over de samenwerking met deze trainer´´, laat het
bestuur weten in een verklaring.
,,Johan stond aan het begin van
dit seizoen voor de uitdaging om
een grotendeels nieuwe en brede
selectie neer te zetten. Daar is hij
uitstekend in geslaagd. We zien het
enthousiasme bij de spelers en constateren eens te meer dat Johan een
echte verenigingsman is, die spelers
aan elkaar en de club wil verbinden.
Geen wonder dus dat we in overleg
met de trainer tot het besluit zijn gekomen om het contract met een seizoen te verlengen.´´

TEVREDEN ,,Voor mij was de keuze om te verlengen heel eenvoudig´´, laat Flipse weten. ,,We hebben
sinds het voorjaar van 2020 tot half
december gezamenlijk een aantal
gave dingen bereikt. Zo hebben we
een mooie en deels nieuwe spelersgroep en staf samengesteld, waar
wij als vereniging mee konden gaan
bouwen. Verder zijn we blij dat we
in de vorm van Nova Badkamers &
Keukens een nieuwe hoofdsponsor
hebben binnengehaald, die zowel
de selectie bij de heren als het eerste
damesteam ondersteunt.´´

De hoofdtrainer van de vierdeklasser is tevreden over de samenwerking tussen het eerste en tweede
elftal, terwijl de lijntjes met het bestuur kort zijn. ,,Verder ben ik heel
enthousiast over de sfeer en de trainingsopkomst, die zelfs tijdens de
1,5-metertrainingen hoog was. Dit
is voor mij de bevestiging dat wij als
club op de goede weg zijn.´´
BLIJ EN TROTS Flipse is ,,blij en trots´´

dat hij samen met zijn staf en spelers verder mag bouwen aan de toekomst van Cobu Boys.

Suzanne Flipse

Contract met
hoofdtrainer
Johan Flipse
verlengd

pp Johan Flipse is ook komend seizoen hoofdtrainer bij Cobu Boys.

,,Uiteraard hoop ik dat wij volgend
seizoen wel een hele competitie
kunnen spelen met mooie resul-

taten van zowel het eerste als het
tweede elftal. En dat wij in de kantine op minder dan 1,5 meter veel

gezellige momenten met elkaar mogen hebben. Plezier en prestatie zijn
namelijk allebei belangrijk.´´

