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De CSW-er  Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 

 

 

       Opgericht op 7 juni 1946,  

Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 

 

 

Nummer 14, dinsdag 12 april 2022,  

de volgende verschijnt dinsdag 26 april    

Kopij voor de CSW-er mailen voor zondag  

24 april 20.00 uur naar cswer@cswilnis.nl  

 

 

Club kleuren  

Shirt:    Rood - blauw verticaal gestreept 

Broek en kousen: Blauw 

 

 

 

 

Inhoud Programma  

 

Kantine indeling 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

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

16-apr 14:30 BFC 1 CSW 1 

16-apr 11:15 Buitenveldert sc. 2 CSW 2 

16-apr 14:00 CSW 5 DOB 2 

16-apr 12:30 RODA '23 Rksv 6 CSW 7 

16-apr 12:00 Velsen Rkvv JO17-1 CSW JO17-1 

16-apr 12:00 PVCV JO17-4 CSW JO17-2 

16-apr 12:30 Overbos sv. MO19-2 CSW MO19-2 

16-apr 14:15 AFC IJburg MO15-1 CSW MO15-1 

16-apr 14:30 CSW VR2 TOV VR1 

        

19-apr 20:00 CSW JO19-1 Legmeervogels JO19-1 

        

21-apr 20:00 CSW JO19-1 Hertha JO19-1 

        

23-apr 14:30 CSW 1 Benschop 1 

23-apr 12:00 WV-HEDW 2 CSW 2 

23-apr 11:45 WV-HEDW 8 CSW 4 

23-apr 14:00 CSW 6 ASV Arsenal 11 

23-apr 12:30 Meer De sv. 10 CSW 7 

23-apr 11:45 Argon JO19-1 CSW JO19-1 

23-apr 14:00 Sporting '70 JO19-4 CSW JO19-2 

23-apr 09:45 CSW JO17-1 Nieuw Sloten sv JO17-1 

23-apr 11:20 Meern De JO17-4 CSW JO17-2 

23-apr 12:30 CSW JO15-1 Elinkwijk JO15-2 

23-apr 12:15 CSW JO14-1 UNO vv JO14-2 

23-apr 10:00 CSW JO12-1 RODA '23 Rksv JO12-4 

23-apr 09:00 Argon JO11-2 CSW JO11-1 

23-apr 10:00 CSW JO11-2 Kockengen JO11-1 

23-apr 08:45 CSW JO10-1 RODA '23 Rksv JO10-5 

23-apr 10:15 Nederhorst JO10-2JM CSW JO10-2 

23-apr 08:45 CSW JO9-1 Overbos sv. JO9-1 

23-apr 10:00 RODA '23 Rksv JO9-6 CSW JO9-2 

23-apr 10:15 CSW MO19-1 ASC De Volewijckers MO19-1 

23-apr 15:00 Alliance '22 sv. MO19-2 CSW MO19-2 

23-apr 14:00 CSW MO17-1 Schalkwijk MO17-1 

23-apr 12:00 SDW MO15-1 CSW MO15-1 

http://www.cswilnis.nl/
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23-apr 12:00 CSW MO15-2 RODA '23 Rksv MO15-2 

23-apr 12:00 DIOS sv. MO13-1 CSW MO13-1 

23-apr 08:45 CSW MO11-1 PVCV JO11-8 

23-apr 10:30 Huizen MO11-2 CSW MO11-2 

23-apr 09:00 Legmeervogels MO9-1 CSW MO9-1 

23-apr 08:30 Victoria MO8-1 CSW MO8-1 

23-apr 12:00 CSW VR1 Blauw Geel '55 VR1 

23-apr 14:30 CSW VR2 Eemnes VR1 

        

25-apr 21:55 DCG Rksv 6 (zaal) CSW 1 (zaal) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
      Datum   Scheidsrechter Thuis               Uit 

 

16-4-2022 14:30 J. Knetsch BFC 1 CSW 1 

16-4-2022 11:15 Anoniem Buitenveldert sc. 2 CSW 2 

 

 

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 18-04 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: 
 

Zaterdag                   

16 april      

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 Gesloten  09:00 - 12:00 Gesloten 

09:00 - 12:00 Gesloten  09:00 - 12:00 Gesloten 

11:00 - 13:00 Teun v Lith  12:00 - 15:00 Gesloten 

13:00 - 16:00 JanWillem de Rooy  12:00 - 15:00 Gesloten 

   12:00 - 15:00 Gesloten 

16:00 - Einde Marjolein van Dijk  15:00 - Einde Gesloten 

16:00 - Einde   15:00 - Einde Gesloten 

16:00 - Einde   15:00 - Einde Gesloten 

     

Zaterdag                  

23 april      

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 Wim van Leeuwen  09:00 - 12:00 Linda Fokker 

09:00 - 12:00 ???  09:00 - 12:00 Wendy de Jong 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Monique de Ridder 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Lenie Kuylenburg 

16:00 - Einde CSW1  12:00 - 15:00 Carla Platje 

16:00 - Einde CSW1  15:00 - Einde Ronald Platje 

16:00 - Einde CSW1  15:00 - Einde Olga Plant 

   15:00 - Einde ??? 

 

 

 

 

??? WIE O WIE 
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Emmanuel Emma’s kiest voor CSW 

 
 
Voor het komende seizoen kan trainer  

 

Michel Strating beschikken over aanvaller  

 

Emmanuel Emma’s.  

 

Emmanuel komt over van competitiegenoot  

 

Victoria en hij ziet in CSW een nieuwe uitdaging  

 

om zijn loopbaan te vervolgen.  

 

Wij heten Emmanuel van harte welkom bij  

 

de club en wensen hem heel veel plezier en  

 

sportief succes toe. 
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02-04 CSW1 pas laat naar ruime zege 
 

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden was het zaterdag 2 april beslist geen 

gemakkelijke middag voor CSW. Op eigen veld werd een comfortabele 5-1 overwinning 

geboekt op het taaie Loosdrecht wat een uur lang beslist niet onder deed voor CSW. 

 

De wedstrijd was maar nauwelijks begonnen of CSW keek al bijna tegen een 

achterstand aan maar de kopbal eindigde op de lat boven doelman Thijs Imming. 

Loosdrecht zette vroeg druk op de defensie van CSW en daardoor ging CSW te veel de 

lange bal hanteren met als gevolg te snel balverlies. Het was Loosdrecht dat in de 

eerste 20 minuten van de wedstrijd de beste kansen kreeg. Na een goede voorzet vanaf 

links werd de bal uit de lucht over het doel geschoten. Even later wederom een prima 

kans voor Loosdrecht maar dit keer werd de bal naast het doel geschoten. De eerste 

mogelijkheid voor CSW kwam voort uit een vrije trap van Elroy Baas die de bal voor het 

doel lepelde waarna de kopbal van Jordy de Groot op de lat uiteenspatte. Geleidelijk aan 

speelde CSW zich onder de druk van Loosdrecht vandaan en kwam de ploeg wat meer 

aan voetballen toe. Na een half uur spelen kwam de ploeg wel wat gelukkig aan de 

leiding na slordig uitverdedigen van Loosdrecht. De bal werd zomaar in de voeten 

gespeeld van Matt Veerhuis die direct afspeelde op de vrijstaande de Groot. De Groot 

kopte vervolgens de bal slim over de uitgekomen doelman. Een minuut later stond de 2-

0 al op het scorebord. Dennis Prange ontving de bal aan de linkerkant van het veld en 

dribbelde naar binnen om vervolgens de bal schitterend in de verste hoek te krullen. 

Vlak voor rust kwam Loosdrecht terug in de wedstrijd. Een vrije schietkans betekende 

een 2-1 ruststand. 

 

De tweede helft ging Loosdrecht verbeten op jacht naar de gelijkmaker maar de eerste 

kans kwam al snel voor CSW. Berry Kramer kon zomaar vrij doorlopen maar stuitte op 

de doelman en in de rebound kon ook Bram Korver de bal niet in het doel krijgen. 

Daarna was het de beurt aan Loosdrecht dat een enorme kans liet liggen op de 

gelijkmaker. De spits brak door aan de rechterkant van het veld maar tot ieders 

opluchting verdween de bal naast het doel. Daarna een vlijmscherpe voorzet waarbij de 

bal langs alles en iedereen heen ging. Loosdrecht kreeg ook een aantal hoekschoppen 

maar echter zonder gevaar. Na 68 minuten spelen kreeg CSW een vrije trap te nemen. 

Elroy Baas gaf de bal voor op de geheel vrijstaande Stefan Tichelaar. Tichelaar lag met 

het hoofd de bal panklaar voor de Groot die daarna vrij kon inkoppen. Het verzet van 

Loosdrecht was gebroken en CSW lag hierna een paar prachtige combinaties op de mat. 

De 4-1 na 77 minuten was een prachtige aanval wederom na voorbereidend werk van 

Tichelaar. Hij stelde Matt Veerhuis in staat om de bal loeihard in de kruising te knallen. 

De uiteindelijke eindstand van 5-1 kwam op naam van Noah Steen. Een prima 

combinatie met opnieuw Tichelaar als aangever werd door Steen keurig afgerond. Al 

met al toch nog een ruime zege voor de mannen van coach Michel Strating die zeker 

niet makkelijk tot stand kwam. 
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09-04 Periodetitel voor CSW1 
 

CSW heeft afgelopen zaterdag de beloning gekregen voor de knappe serie 

overwinningen die na de winterstop werden behaald. Het sleepte de 2e periodetitel in de 

wacht en zodoende is de ploeg verzekerd van een plek in de nacompetitie. Op bezoek 

bij Nieuwland werd een benauwde 1-2 overwinning behaald. 

 

CSW begon prima aan de wedstrijd en had al heel snel op voorsprong kunnen komen. 

Elroy Baas verzond de bal uit een vrije trap richting de 2e paal waar Berry Kramer de bal 

niet kon raken om doeltreffend te worden. Na 5 minuten spelen was het echter wel 

raak. Noah Steen kwam op rechts prima door en gaf de bal hard voor waar de 

instormende Matt Veerhuis snoeihard inschoot. Een flinke opsteker voor de ploeg uit 

Wilnis. Het spel golfde daarna wat heen en weer met CSW als ploeg met het meeste 

balbezit maar vaak te slordig om echt dreigend te worden. De kansen voor Nieuwland 

waren ook spaarzaam mede ook door het feit dat de lastig te bespelen spits van 

Nieuwland prima in bedwang werd gehouden door Jelle v.d. Bosch en Robbert Kompier, 

het centrale duo achterin. Bij een vrije trap van Nieuwland belandde de bal in de handen 

van doelman Rahim Gok en een schot van buiten de zestien was ook een prooi voor 

Gok. Vlak voor rust wist CSW de voorsprong uit te bouwen. Na prima combinatiespel 

werd Bram Korver aan de rechterkant weggestuurd. Korver behield het overzicht en lag 

de bal terug op de vrijstaande Dennis Prange die daarna heel beheerst de 0-2 

binnenschoot.  

 

De tweede helft ging Nieuwland verbeten op zoek om de achterstand te verkleinen. Het 

kreeg enkele hoekschoppen maar gevaar leverde dit niet op. CSW wilde wel 

doordrukken maar zoals gezegd was de ploeg veel te slordig in balbezit en zocht veel te 

vaak de moeilijkste oplossing. Het kreeg wel enkele mogelijkheden maar goed 

keeperswerk voorkwam een grotere voorsprong. Met nog 10 minuten op de klok mocht 

Nieuwland een vrije trap nemen rand zestienmeter. De bal werd in de muur van richting 

veranderd en zodoende stond doelman Gok op het verkeerde been en de 1-2 op het 

scorebord. Er volgde nog een spannende slotfase want CSW was het even helemaal 

kwijt. Gok redde bekwaam op een bal die uit de draai werd ingeschoten. Aan de andere 

kant leek Veerhuis te gaan scoren maar de bal werd met de voet gestopt door de 

doelman van Nieuwland. Het bleef spannend tot het einde maar CSW gaf de nipte 

voorsprong niet meer uit handen en veroverde door deze zege de dik verdiende 

periodetitel. Complimenten voor deze prima spelersgroep, trainer Michel Strating en 

assistent Guus Verhoef zijn hier wel op zijn plaats. 
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