
  

Wat een scheids! 
Een van de mooiste momenten dit 
seizoen! Ik zag het begin mei, op 
het hoofdveld van DOVO in 
Veenendaal. Daar speelden de 
Cobu Boys vrouwen 1 tegen DOVO 
vrouwen 1, oftewel de nummer 2 
in de competitie tegen de nummer 
1. Thuisploeg DOVO moet en wil 
winnen om kampioen te worden 
in deze thuiswedstrijd. 
Ze doen er alles aan. Op het hoofd-
veld, met een heuse entree met 
confetti, alle speelsters van beide 
teams worden omgeroepen, een 
100 man publiek. In die heerlijke 
sfeerrijke entourage houdt Cobu 
Boys stand. Het blijft 0-0, tot dat 
moment halverwege de tweede 
helft…

BUITENSPEL?Een dieptepass van 
DOVO, de spits neemt de bal aan. 
Buitenspel? De spits aarzelt niet, 
schiet goed in, en DOVO staat 
eindelijk op de zo gewenste 
voorsprong. Of… toch buitenspel? 
De Cobu Boys grensrechter vlagt, 
een beetje laat, maar hij heeft wel 
gelijk. Ik sta precies achter hem en 
kan het goed zien. Het was echt 
buitenspel.

De scheids komt naar de grens toe. 
Ik ben heel benieuwd. Dit is hét 
moment waarop de scheids de 
doorslag geeft. Is hij zo’n club-
scheids die toch graag het 
kampioenschap voor zijn team 
wil? Speelt er een dochter of 
kleindochter in het team, die 
graag wil winnen? 
Kort overleg. De scheids neemt 
het oordeel van de Cobu Boys 
grensrechter over. Hij keurt het 
doelpunt af, het is weer 0-0. 
Heerlijk, om zo’n eerlijke scheids te 
hebben! 
Uiteindelijk wint DOVO en ze 
worden terecht kampioen. Maar in 
deze wedstrijd was de scheids 
voor mij de held van de wedstrijd! 
Complimenten, wat een scheids!

Club van 100 
trakteert haar leden 
op filmavond
Een ouderwets leuke filmavond, 
dat kun je rustig zeggen. De Club 
van 100 trakteerde haar leden op 
de film “Langs de pijngrens”, over 
het roemruchte en soms pijnlijke 
verleden van het profvoetbal in 
Amersfoort. 
Een gave documentaire, gemaakt 
door Arjan Klaver en Addy 
Schuurman. Na de eerste positieve 
recensies nam Club van 100 
voorzitter Aaldert Hofman het 
initiatief om deze film exclusief 
voor de leden van de Club van 100 
te vertonen:

GEWELDIG LEUK “Het is geweldig 
leuk om die oude zwartwit 
beelden te zien van het oude 
Birkhoven, de oude auto’s, de 
fantastische anekdote over vitami-
ne-injecties, en natuurlijk het 
voetballen zelf. Dit is een film die 
veel van onze Club van 100 leden 
aanspreekt. Zij zijn zelf bij 
wedstrijden van SC Amersfoort 
geweest, kennen de spelers van 
toen, en waren razend benieuwd 
naar deze documentaire. Top!”
Beide filmmakers waren ook 
aanwezig en gaven de avond nog 
extra glans met hun eigen 
verhalen over de totstandkoming 
van de film. Zij genoten ook van 
de reacties van de aanwezigen en 
waren zeer te spreken over het 
aantal bezoekers bij Cobu Boys. 
De Cobu Boys Club van 100 
organiseert mooie dingen voor 
Cobu Boys en voor de leden van de 
Club van 100. Wil je er ook bij 
horen? Mail even naar 
clubvan100@cobuboys.nl!

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 georganiseerd. 

Onder de stralende zon zag ik 
stralende gezichten. Van Vrouwen 2 
tot de Krasse Knarren, van gastspe-
lers uit Limburg tot Cobu Boys 1, 
alles en iedereen deed mee en 
streed voor wat hij of zij waard was. 
Geen scheidsrechter nodig. 

Na de wedstrijden zie ik spelers 
langs het veld in het gras liggen. 
Drankje in de hand, blote voeten in 
het gras. Het seizoen is afgelopen, 
dit is de perfecte afsluiting. Hapje, 
drankje, zonnebrand, een dolletje 
hier, even bijpraten daar, met oude 
en nieuwe bekenden. In de rij voor 
de goed verzorgde BBQ, met DJ 
Sumo die de sfeer verder verhoogde. 

Wat had ik dit gemist, zo’n slotdag 
met Cobu Boys mannen en vrou-
wen! Volgend jaar weer!
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(Be)stuur jij mee 
met Cobu Boys?
Wil jij meehelpen om onze vereni-
ging in goede banen te leiden? Beter 
te organiseren? Gezelliger te ma-
ken? Samen met andere enthousi-
aste vrijwilligers onze club te stu-
ren? Meld je dan aan als vrijwilliger 
of als bestuurslid. 

Binnen het bestuur zijn er meerdere 
vacatures:
Ons bestuurslid Technische Zaken 
Ronald Boluijt stopt per 1 juli 2022 
als bestuurslid, omdat het niet meer 
te combineren is met zijn werk. 
Daarom zoeken wij een enthousiast 
nieuw bestuurslid (M/V) dat zich 
bezig wil gaan houden met het hart 
van de vereniging: de voetbaltech-
nische zaken. Natuurlijk werk je sa-
men met veel andere vrijwilligers.
De portefeuille Accommodatiezaken 

is nog steeds vacant. In het afgelo-
pen seizoen was er een goede kan-
didaat, maar helaas heeft die zich 
toch teruggetrokken als kandidaat. 
Kortom, ben jij degene die (met an-
deren) zorgt dat onze accommodatie 
optimaal geschikt is voor onze ver-
eniging, meld je dan aan.
Ons algemeen bestuurslid Aaldert 
Hofman is in het najaar van 2022 pe-
riodiek aftredend, na (opnieuw) een 
aantal jaar bestuurslidmaatschap. 
Hij stelt zich dit keer niet herkies-
baar en ook daarvoor zoeken we 
een vervang(st)er. 
Wil je meer weten over deze be-
stuursfuncties? Neem dan contact 
op met voorzitter Damion Dekkers 
(voorzitter@cobuboys.nl) of met 
penningmeester Edgar Lebbink 
(penningmeester@cobuboys.nl).

Onze teams maakten          
afgelopen seizoen ruim 
duizend doelpunten
De Cobu Boys teams scoorden in 
het afgelopen seizoen meer dan 
1000 doelpunten! 

Sterker nog, het waren er 1223, 
alleen al in de competitiewedstrij-
den. 

Nu weet ik toevallig van Piet Ou-
werkerk dat Leila Camdzic uit 
Vrouwen 1 maar liefst 23 doelpun-
ten maakte, maar wie die overige 
1200 maakten?

KAMPIOENEN Het zal geen ver-
rassing zijn dat kampioenen vaak 
scoren. Dat klopt, want Cobu Boys 
6 scoorde in totaal 106 keer, in 22 
wedstrijden. Een gemiddelde van 
4,8 treffers per wedstrijd. Niet gek. 
Dan hebben we ook nog de JO19-

1, ook kampioen. Zij scoorden in 
totaal 115 keer, verdeeld over de 
1e en de 2e fase van de competi-
tie. Zij komen aan een gemiddelde 
van exact 5 treffers per wedstrijd.  

TEGEN WIE? Tegen wie speelden 
wij al die wedstrijden? Weet je 
dat? Hoeveel verenigingen moch-
ten wij dit seizoen op Sportpark 
Zielhorst als bezoeker welkom 
heten? 

Dat waren er maar liefst 74! Dat 
zijn natuurlijk de verenigingen 
uit Amersfoort (12), Soest (4), en 
omgeving. Maar ook bezoekers 
die we niet zo vaak zien: ASV ‘65, 
DESTO, Focus 07, Forza Almere, 
HDS, Kampong, Vriendenschaar, 
en WV-HEDW.

Wie de jeugd 
heeft…

De goede prestaties van de JO19-1 
bleven lang onder de radar, als 
gevolg van corona, en het feit dat ze 
slechts 16 wedstrijden speelden. 
Maar kwaliteit komt vanzelf boven, 
en op zaterdag 21 mei werd Cobu 
Boys JO19-1 overtuigend kampioen 
door met 9-0 van GVVV JO19-2 te 
winnen. Overigens waren er ook 
(terecht) veel complimenten voor 
het team van GVVV: ondanks het 
feit dat zij ternauwernood een elftal 
op de been konden brengen, deden 
zij hun sportieve plicht en gunden 
Cobu Boys een echte kampioens-
wedstrijd. Felicitaties aan de JO19-1!
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