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De CSW-er  Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 

 

 

       Opgericht op 7 juni 1946,  

Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 

 

 

Nummer 04, dinsdag 11 oktober 2022,  

de volgende verschijnt dinsdag 25 oktober    

Kopij voor de CSW-er mailen voor zondag  

23 oktober 20.00 uur naar cswer@cswilnis.nl  

 

 

Club kleuren  

Shirt:    Rood - blauw verticaal gestreept 

Broek en kousen: Blauw 

 

 

 

 

Inhoud Programma  

 

Mededelingen 

 

Verslagen 

 

 

 

 

Wil je de CSW-er in het vervolg digitaal ontvangen stuur dan een mail 

naar cswer@cswilnis.nl 

 

 
Aanleveren verslagen clubblad: cswer@cswilnis.nl 

Graag aanleveren in lettertype verdana 10, dat scheelt een hoop werk.  

 

 

Aanleveren artikelen/verslagen voor op de website: 

webmaster@cswilnis.nl 

 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

  

mailto:cswer@cswilnis.nl
mailto:csw
mailto:csw
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Dit is het voorlopige programma voor de komende weken. Hier komen 

dagelijks wijzigingen op. Kijk voor de meest actuele informatie op de site! 

Www.cswilnis.nl 

 

      Datum          Tijd   Thuisploeg        Uitploeg       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12-okt 19:30 CSW MO17-1 Montfoort S.V.'19 MO17-1 

12-okt 18:30 CSW MO17-2 Victoria MO17-1 

        

14-okt 20:30 Kampong VR30+1 CSW VR30+1 

        

15-okt 14:30 DESTO 1 CSW 1 

15-okt 12:00 Zandvoort s.v. 2 CSW 2 

15-okt 13:30 CSW 3 AFC 2 

15-okt 15:30 CSW 4 SCW 3 

15-okt 12:00 Meern De 8 CSW 5 

15-okt 15:00 CSW 6 FC Aalsmeer 5 

15-okt 14:15 Hertha 3 CSW 7 

15-okt 10:00 CSW JO18-1 vep JO18-1 

15-okt 10:00 CSW JO13-1 Nicolaas Boys JO13 

15-okt 08:30 Geinoord Nieuwegein JO11-5 CSW JO11-1 

15-okt 08:45 CSW JO9-1 CSW JO9-2 

15-okt 11:00 CSW MO20-1 Zeeburgia MO20-1 

15-okt 09:00 Graveland 's MO17-2 CSW MO17-2 

15-okt 08:45 CSW MO8-1 Loosdrecht MO8-1 

15-okt 14:30 CSW VR1 Gooi 't sc VR1 

15-okt 12:00 CSW VR2 Loosdrecht VR1 

        

17-okt 21:05 TOB Rksv 29 (zaal) CSW 1 (zaal) 

        

22-okt 14:00 FC Driebergen 1 CSW 1 

22-okt 12:30 GeuzenMiddenmeer 2 CSW 2 

22-okt 15:00 CSW 6 RODA '23 Rksv 6 

22-okt 15:00 CSW 7 DESTO 5 

22-okt 14:30 CSW VR1 Achterveld SV VR1 

        

24-okt 21:05 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) CSW 1 (zaal) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.cswilnis.nl/
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      Datum   Scheidsrechter Thuis           Uit 

12-10-2022 18:30   CSW MO17-2 Victoria MO17-1 

12-10-2022 19:30   CSW MO17-1 Montfoort S.V.'19 MO17-1 

        

14-10-2022 20:30   Kampong VR30+1 CSW VR30+1 

        

15-10-2022 08:30 J. van den Brink Geinoord Nieuwegein 

JO11-5 

CSW JO11-1 

15-10-2022 08:45   CSW JO9-1 CSW JO9-2 

15-10-2022 08:45   CSW MO8-1 Loosdrecht MO8-1 

15-10-2022 09:00   Graveland 's MO17-2 CSW MO17-2 

15-10-2022 10:00   CSW JO13-1 Nicolaas Boys JO13 

15-10-2022 10:00   CSW JO18-1 vep JO18-1 

15-10-2022 11:00   CSW MO20-1 Zeeburgia MO20-1 

15-10-2022 12:00   Meern De 8 CSW 5 

15-10-2022 12:00   CSW VR2 Loosdrecht VR1 

15-10-2022 12:00 Anoniem Zandvoort s.v. 2 CSW 2 

15-10-2022 13:30   CSW 3 AFC 2 

15-10-2022 14:15 J. Stubbe Hertha 3 CSW 7 

15-10-2022 14:30 M. ter Velde DESTO 1 CSW 1 

15-10-2022 14:30 C.T.J. Berg CSW VR1 Gooi 't sc VR1 

15-10-2022 15:00   CSW 6 FC Aalsmeer 5 

15-10-2022 15:30   CSW 4 SCW 3 

            

17-10-2022 21:05 Anoniem TOB Rksv 29 (zaal) CSW 1 (zaal) 
  

 

 

 

Elke week wordt er op de website een lijst weergegeven met scheidsrechters,  

 

bovenstaand voor deze week (de lijst is nog niet compleet, kijk daarom dagelijks voor 

 

aanvullingen) voor volgende week kijk na maandag 17-10 op de site. 

 

De lijst is te vinden op www.cswilnis.nl 

 

Ga naar “PROGRAMMA” en klik op “SCHEIDSRECHTERS”. Succes! 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cswilnis.nl/
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KANTINE INDELING: 
 

15-okt-22 
   

08.00 tot 11.30 uur 

(2) 

10.30 tot 12.00 uur 

(1) 

11.30 tot 15.00 uur 

(3) 

15.00 tot sluit (3) 

Marjon de Ruijter Sandra Offerman Sharon Bos Jeanette van Lith 

Roset Hagens Karima vd Wurff 

(nieuw) 

Nicoline Freser Ria Douven 

    Mascha Hes Emmy Raps 

    

22 oktober 2022 is de keuken hele dag gesloten 
 

    

29-okt-22 
   

08.00 tot 11.30 uur 

(2) 

10.30 tot 12.00 uur 

(1) 

11.30 tot 15.00 uur 

(3) 

15.00 tot sluit (3) 

Monique de Ridder Kevin Samson Carla Platje Sandra Offerman 

Wendy de Jong   Marina Langeveld Ilona Veerhuis 

    Tineke Vellekoop Cora Vis /                

Marijke vd Helder 
    

5-nov-22 
   

08.00 tot 11.30 uur 

(2) 

10.30 tot 11.30 uur 

(1) 

11.30 tot 15.00 uur 

(3) 

15.00 tot sluit (3) 

Jolanda Lem Linda Fokker Marion Springintveld Marjolein van Dijk 

Wendy de Jong   Mascha Hes Jeanette van Lith 

    Marije Knoop Ria Douven 

    

Je kunt onderling met elkaar ruilen, maar laat dit even weten aan de coördinator.                                                      

Als je een vraagteken wil opvullen ook graag aangeven aan de coördinator,  

maar invulling van een vraagteken vervangt niet automatisch een andere dienst.  
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Vrijwilliger zijn is als plassen in een donkere broek. 

Je krijgt het er zelf warm van, maar er is niemand die het ziet 
 

Toppers voor de keuken 
gezocht van 15.00 tot sluit. 

 

Beloning: Snack voor jezelf 

en na afloop een drankje 
aan de bar 

 

Inzet: 1 x in de 4 a 6 weken 
 

Bij interesse stuur een 

appje naar  

Sandra 06 – 1953 4849 

 

Vrijwilligers worden niet betaald. 
Niet omdat ze waardeloos zijn, 

Maar omdat ze onbetaalbaar zijn 
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Klaverjassen bij CSW: 21-10 en 9-12 
 

We gaan weer klaverjassen. 21 Oktober en 9 December 

 

Zet deze datums in je agenda. We spelen weer 3 rondes per avond. 21 oktober, 

spelen ook onze darters een thuiswedstrijd. Vind je het gezellig om alleen een 

borrel te komen doen, dan ben je natuurlijk ook welkom. 

 

9 December is Kerstklaverjassen. Daar geven we dan een speciaal tintje aan. 

En zoals u van ons gewent ben spelen wij puur voor de lol en gezelligheid. 

 

Wij hopen weer op een grote opkomst. Entree €2.50 voor de klaverjassers. 

 

 

Tot 21 Oktober. Organisatie Mascha, Ilona en Marijke 
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Zaterdag 01-10 CSW1 neemt 3 punten mee uit Maarssen 
 

Ook de 2e competitiewedstrijd van het seizoen wist CSW in een zege om te zetten. Bij 

Maarssen werd een dik verdiende 0-2 overwinning behaald, een uitslag overigens die 

met wat meer precisie nog hoger uit had kunnen vallen. 

 

Dat Maarssen ten opzichte van het afgelopen seizoen kwaliteit heeft moeten inleveren 

werd deze middag wel duidelijk. De ploeg zorgde nauwelijks voor verrassingen om de 

verdediging van CSW op de proef te stellen. Voor CSW was het wel lekker dat het al 

heel snel op voorsprong kwam. Dennis Prange werd de diepte ingestuurd en bezorgde 

de bal bij de vrijstaande Matt Veerhuis. Uit een moeilijke hoek verraste Veerhuis de 

doelman van Maarssen met een lage schuiver. Na deze snelle openingsgoal kwam 

Veerhuis nog een aantal malen goed door op links maar met kunst en vliegwerk werd 

een tweede doelpunt voorkomen. Maarsen kon hier maar weinig tegenoverstellen mede 

ook door de solide verdediging van CSW en de betrouwbare doelman Rahim Gok. CSW 

kreeg nog een goede mogelijkheid via Stefan Tichelaar maar een prima redding van de 

doelman voorkwam erger voor Maarssen. 

 

Na rust eenzelfde spelbeeld als in de eerste helft waarbij gezegd moet worden dat CSW 

vaak iets te slordig was bij de laatste bal om Maarssen echt pijn te doen. Toch wist de 

ploeg van trainer Michel Strating al snel de voorsprong uit te bouwen. Na hard inkomen 

op Berry Kramer kreeg CSW een meter of 25 van het doel een vrije trap te nemen. 

Tichelaar gaf de bal heel listig mee aan de opkomende Noah Steen en diens afgemeten 

voorzet werd door Robbert Kompier prima afgerond. Een flinke opsteker voor CSW zo 

vlak na rust en het was eigenlijk al de genadeklap voor Maarssen dat maar nauwelijks 

gevaarlijk kon worden. Enige dreiging kwam nog wel van de spits van Maarssen maar 

Jelle v.d. Bosch en Tijn Mager gunden hem geen meter ruimte. Ook enkele 

hoekschoppen van Maarsen leverden geen gevaar op. Aan de andere kant was Kramer 

dicht bij de 0-3 maar tot tweemaal toe stuitte hij op de doelman, die overigens vlak 

hierna van het veld werd gezonden na zijn 2e gele kaart. Hierna was het voor CSW 

helemaal simpel om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Via Mike de Jong kreeg 

CSW nog een prima kans maar de bal rolde via de paal weer het veld in. Zodoende bleef 

het bij 0-2 maar als CSW deze middag wat effectiever was geweest had de uitslag 

zomaar wat hoger uit kunnen vallen. 
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Zaterdag 08-10 CSW1 met moeite langs tiental Loosdrecht 
 

CSW heeft ook zijn derde competitiewedstrijd in winst weten om te zetten. Tegen 

Loosdrecht, dat lange tijd met tien man verder moest, werd een zwaarbevochten 4-3 

zege behaald. 

 

Wat een levendige wedstrijd en wat gebeurde er ontzettend veel deze middag in Wilnis. 

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Loosdrecht. Epi Kraemer kreeg een 

uitgelezen mogelijkheid om de score te openen maar oog in oog met doelman Rahim 

Gok bleek Gok de sterkste en voorkwam zodoende een snelle achterstand voor CSW. De 

tegenaanval van CSW was wel meteen raak. Stefan Tichelaar lag de bal breed op de 

vrijstaande Berry Kramer die vervolgens de 1-0 binnentikte. Halverwege deze eerste 

helft maakte een speler van Loosdrecht een overtreding die met geel werd bestraft, was 

het niet eens met deze kaart en zijn commentaar leverde hem vervolgens een tweede 

gele kaart op waardoor hij naar de kleedkamer kon vertrekken. CSW kon maar moeilijk 

omgaan met de man meer situatie en had geluk dat de scheidsrechter zijn beslissing 

introk om aan Loosdrecht een penalty toe te kennen. Gok bokste de bal weg binnen de 

vijfmeter maar nam daarbij ook een aanvaller mee. Uiteindelijk kreeg CSW een vrije 

trap mee in plaats van de eerder toegekende penalty. Voor rust kreeg CSW via Matt 

Veerhuis nog een prima mogelijkheid maar goed uitkomen van de doelman voorkwam 

erger voor Loosdrecht. 

 

Na rust een voortvarende start van CSW. Robbert Kompier verzond een prima pass op 

Tichelaar. De aanname van Tichelaar was van grote klasse en vervolgens liet hij de 

doelman met een enorme uithaal volledig kansloos. Wie dacht dat de wedstrijd gespeeld 

was kwam bedrogen uit. Loosdrecht kwam al heel snel op 2-1 uit een slim genomen 

vrije trap. CSW was absoluut niet in goede doen deze middag want het had heel veel 

moeite met het zoeken naar de juiste opening en hanteerde daarbij een te laag 

baltempo. Sterker nog, het was Loosdrecht dat de 2-2 op het scorebord zette na een 

makkelijk gegeven strafschop. Met nog een kwartier op de klok ging CSW verbeten op 

jacht naar de winst. Kansen kwamen er wel degelijk maar de afronding liet te wensen 

over. Met nog een paar minuten op de klok kreeg Mike de Jong de bal aangespeeld op 

het middenveld. Met een schitterende pass stelde hij Veerhuis in staat om de 3-2 binnen 

te koppen. Ook in de blessuretijd gebeurde er nog van alles. CSW zag nog een doelpunt 

afgekeurd wegens buitenspel maar kwam vlak daarna wel op een bevrijdende 4-2. 

Veerhuis lag de bal keurig breed op Justin Blok die vervolgens beheerst binnentikte. 

Loosdrecht kwam hierna nog wel op 4-3 door wederom uit een vrije trap te scoren maar 

dat was tevens het laatste wapenfeit van deze enerverende en boeiende wedstrijd. CSW 

haalde opgelucht adem na het laatste fluitsignaal want de derde zege van het seizoen 

was een feit. 
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