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Na het succesvolle 
AVK voor dames 
kijken we alvast 
vooruit naar het AVK 
voor heren

Met het eerste Amersfoorts 
Voetbal Kampioenschap (AVK) 
voor meisjes en vrouwen nog vers 
in het geheugen, kijken we toch 
ook even vooruit naar het AVK 
voor heren. Dat mag in augustus 
eindelijk bij ASC Nieuwland 
gespeeld worden, nadat het in de 
afgelopen twee jaar afgelast werd 
vanwege corona. 

Op zaterdag 13 augustus speelt 
Cobu Boys 1 om 14.15 tegen 
Amsvorde, in de eerste ronde van 
het AVK. Wij gunnen ASC 
Nieuwland een succesvol AVK.
De organisatoren van het AVK 
voor meisjes en vrouwen bij Cobu 
Boys mogen zeer tevreden zijn 
over de allereerste editie. Het 
weer was een beetje wisselvallig, 
maar de sfeer en de sportieve 
prestaties leden daar niet onder. 
Een heerlijke toernooiweek was 
het resultaat! Met dank aan alle 
speelsters en vrijwilligers. 

Vrijwilligersavond: 
prachtig zonnetje, 
heerlijke bbq, veel 
bezoekers

Een prachtig zonnetje, een 
heerlijke BBQ, en veel Cobu Boys 
vrijwilligers. Dat waren de 
ingrediënten van de Cobu Boys 
vrijwilligersavond, die eindelijk 
weer aangeboden kon worden aan 
de vele vrouwen en mannen die 
vrijwillig extra uren in onze club 
steken. Penningmeester Edgar 
Lebbink heette iedereen welkom 
en blikte kort terug op het achter 
ons liggende seizoen. Daarna was 
er alle tijd om onder het genot van 
een hapje en drankje bij te praten, 
terug te blikken, en soms ook 
kennis te maken met vrijwilligers 
die je nog niet kende. De vele 
vrijwilligers waren zeer te spreken 
over de waardering die op deze 
manier door het bestuur en de 
leden aan hen getoond werd.

Eindelijk weer een 
slottoernooi

Zaterdag 18 juni 2022. 
Eindelijk konden we het 
seizoen weer ouderwets 
gezellig afsluiten. Wat een 
mooi weer, wat een goede 
opkomst en wat een leuk 
7x7 toernooi was er georga-
niseerd. 

Onder de stralende zon zag 
ik stralende gezichten. Van 
Vrouwen 2 tot de Krasse 
Knarren, van gastspelers uit 
Limburg tot Cobu Boys 1, 
alles en iedereen deed mee 
en streed voor wat hij of zij 
waard was. Geen scheids-
rechter nodig. 
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Met Pensioen,  
als Kampioen
Een opmerkelijk spandoek op 
Sportpark Zielhorst, op zaterdag 
21 mei. De dag waarop Cobu Boys 
6 het kampioensfeestje vierde, met 
veel vaders en zonen op het veld. 
Het team van Cobu Boys 6 werd 
overtuigend kampioen, met 56 
punten en een doelsaldo van +80 
(106 voor, 26 tegen). Voor speler 
Stefan Voost werd het een gedenk-
waardig afscheid: met pensioen, als 
kampioen.
Beide foto’s zijn gemaakt door Su-
zanne Flipse.
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Afscheid van Cobu 
Boys 1

Zaterdag 4 juni, de laatste competi-
tiewedstrijd van Cobu Boys 1 in dit 
seizoen. De laatste wedstrijd ook 
van oudgedienden Sander van 
Andel, Jelle Bakker, en Jaron van de 
Kamp in Cobu Boys 1. Deze mannen 
speelden jaren in Cobu Boys 1, ook al 
onder vorige trainers. De “junior” 
van dit drietal is Jaron, die 66 
wedstrijden in Cobu Boys 1 speelde 
en in totaal 10 doelpunten maakte. 
Dan Jelle, hij speelde 81 wedstrijden 
en maakte daarin 2 doelpunten voor 
Cobu Boys. Van dit drietal speelde 
Sander vaker in Cobu Boys 1 dan 
Jaron en Jelle samen: maar liefst 189 
keer verdedigde Sander het doel van 
Cobu Boys. Hij scoorde 1 keer, bij 
VIOD, uit een strafschop. Wij 
bedanken deze mannen voor alle 
wedstrijden die zij voor Cobu Boys 1 
speelden! Fotograaf Suzanne Flipse 
legde het drietal vast op één foto 
tijdens hun laatste competitiewed-
strijd.
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