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De CSW-er  Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 

 

 

       Opgericht op 7 juni 1946,  

Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 

 

 

Nummer 15, dinsdag 26 april 2022,  

de volgende verschijnt dinsdag 10 mei    

Kopij voor de CSW-er mailen voor zondag  

08 mei 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
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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       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

        

30-apr 15:00 Delta Sports '95 FC 1 CSW 1 

30-apr 12:00 CSW 2 AFC Ajax 2 

30-apr 15:00 AFC 6 CSW 4 

30-apr 14:00 ASV Arsenal 11 CSW 6 

30-apr 09:45 CSW JO17-1 RKAVIC JO17-1 

30-apr 10:30 Breukelen FC JO17-3 CSW JO17-2 

30-apr 11:00 Muiderberg sc. JO15-1 CSW JO15-1 

30-apr 14:15 CSW MO19-2 Waterwijk asc MO19-1 

30-apr 12:00 IJFC VR1 CSW VR1 

        

2-mei 21:55 CSW 1 (zaal) BSM sv 2 (zaal) 

        

3-mei 20:00 CSW JO19-1 Hertha JO19-1 

        

7-mei 14:30 CSW 1 Maarssen 1 

7-mei 15:00 Spakenburg 2 CSW 2 

7-mei 13:30 CSW 4 NiTA 2 

7-mei 15:00 Zuidoost United 2 CSW 5 

7-mei 12:00 RAP sv. 19 CSW 7 

7-mei 09:30 CSW JO17-1 Velsen Rkvv JO17-1 

7-mei 09:00 OSM '75 JO17-3 CSW JO17-2 

7-mei 14:30 Velsen Rkvv MO19-2 CSW MO19-2 

7-mei 14:30 CSW Vr2 Zuidvogels HSV De VR2 

7-mei 12:00 CSW VR1 IJzendijke VR1 

        

9-mei 21:55 CSW 1 (zaal) AZV (A'veen) 12 (zaal) 

        

10-mei 20:00 CSW 1 Meern De 1 

10-mei 20:00 CSW 2 Argon 2 

    
 

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

 

 

 
 

 

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

25-4-2022 21:55 A. van Hasselt DCG Rksv 6 (zaal) CSW 1 (zaal) 

        

30-4-2022 15:00 D.J.P. Juninck Delta Sports 95 FC 1 CSW 1 

30-4-2022 12:00 A.C.J. Wateler CSW 2 AFC Ajax 2 

30-4-2022 15:00 E. Bos AFC 6 CSW 4 

30-4-2022 10:30 T. van der Bruggen Breukelen FC JO17-3 CSW JO17-2 

30-4-2022 12:00 Anoniem IJFC VR1 CSW VR1 

        

2-5-2022 21:55 Anoniem CSW 1 (zaal) BSM sv 2 (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 02-05 op de site. 

 

De lijst is te vinden op www.cswilnis.nl 

 

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

Zaterdag                    

30 april 2022      

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 niet nodig  09:00 - 12:00 niet nodig 

09:00 - 12:00 Anneke Both  vanaf 11:00 Sandra Offerman 

12:00 - 16:00 Jerry Fokker  12:00 - 15:00 niet nodig 

16:00 - Einde ???  12:00 - 15:00 Marina Langeveld 

16:00 - Einde ???  12:00 - 15:00 Sannie Verburg 

16:00 - Einde ???  15:00 - Einde ??? 

   15:00 - Einde ??? 

   15:00 - Einde ??? 

     

Zaterdag                    

7 mei 2022      

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 Albert Duinker  09:00 - 12:00 Monique de Ridder 

09:00 - 12:00 Sebastiaan Lem  09:00 - 12:00 Lenie Kuylenburg 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Marion Springintveld 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Carla Platje 

16:00 - Einde CSW1  12:00 - 15:00 ??? 

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

16:00 - Einde CSW1  15:00 - Einde ??? 

   15:00 - Einde ??? 

 

 

 

??? WIE O WIE ??? 

 

Te weinig vrijwilligers betekend (tussendoor) dicht! 
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Save the date: CSW 75-jarig jubileum 

Noteer maar in je agenda!  ✏📅 

 
De plannen worden nog gesmeed, maar ons 75-jarig jubileum gaan we  

groots vieren! Vrijdagavond 16 september en zaterdag 17 september:  

dat wordt een weekend voor in de boeken.  
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Selectie CSW 2022-2023 

Het huidige seizoen is nog in volle gang maar achter de schermen wordt al 

druk gewerkt om de selectie voor het komende seizoen op orde te krijgen. 

Tot dusver heeft CSW van buitenaf 2 nieuwe spelers weten te verwelkomen te weten 

Mike de Jong van Hertha en Emmanuel Emma’s van Victoria. Vanuit het 2e elftal zal 
Kimo van Drooge doorstromen naar de A-selectie 

Van de huidige selectie heeft alleen Kevin Blom i.v.m. drukke werkzaamheden te 
kennen gegeven het komende seizoen niet door te gaan. 

Na gesprekken met de technische staf hebben de onderstaande spelers van de huidige 

selectie ondanks belangstelling van buitenaf hun toezegging gedaan om ook het 
komende seizoen het shirt van CSW te willen dragen: 

Rahim Gok, Thijs Imming, Mike van Yperen 

Noah Steen, Eder Delgado, Robbert Kompier, Jelle v.d. Bosch, Elroy Baas 

Justin Both, Sven v.d. Horst, Berry Kramer, Dennis Prange, Bram Korver 

Matt Veerhuis, Jordy de Groot, Justin Blok, Stefan Tichelaar 

Trainer Michel Strating en assistent-trainer Guus Verhoef zien dus weinig verschuivingen 

in hun huidige selectie en kan er dus verder worden gebouwd aan deze talentvolle 

groep. 
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16-04 CSW1 verslaat koploper BFC 
 

CSW speelde zaterdag 16-04 een cruciaal duel in Bussum. Tegen koploper BFC dat 

gelijk stond in punten met De Meern was het een kwestie van aanhaken of afhaken in 

de strijd om de titel. Het gat was 4 punten maar na zaterdag nog slechts 1 want CSW 

stapte na 90 enerverende minuten als winnaar van het veld.  

 

Reeds na 2 minuten spelen kwam CSW al op voorsprong. Bij een voorzet van Bram 

Korver schatte de doelman de situatie verkeerd in, de bal belandde op de lat waarna de 

terugspringende bal door Berry Kramer in het lege doel werd gekopt. In die beginfase 

was CSW voetballend duidelijk de betere ploeg met goed combinatiespel. Maar na een 

kwartier spelen kwam BFC bijna op gelijke hoogte. Bij een voorzet vanaf links werd de 

bal in de zestien uit de lucht op de schoen genomen maar de lat bracht redding voor 

CSW. Niet veel later leek CSW een unieke kans te krijgen op de 0-2 toen Matt Veerhuis 

de diepte werd ingestuurd en alleen op de doelman kon afgaan maar Veerhuis die 

duidelijk achter zijn man vandaan kwam werd ten onrechte teruggefloten voor 

buitenspel. CSW kreeg in deze eerste helft ook een aantal hoekschoppen wat ook wel 

gevaar opleverde maar de kopballen troffen net geen doel. Verdedigend gezien had 

CSW de zaakjes prima op orde en BFC was zoekende naar de juiste opening. Weinig 

moeilijk werk dus voor de rust voor doelman Rahim Gok wat in de tweede helft wel 

anders zou worden. 

 

Na rust kreeg BFC direct al een grote kans op de gelijkmaker na een slordigheidje aan 

de kant van CSW maar de bal werd uit een moeilijke hoek naast het doel geschoten. 

CSW pakte de draad weer op en kreeg in het eerste kwartier na rust veel ruimte om 

gevaar te stichten alleen de juiste precisie ontbrak bij de laatste bal. BFC begon steeds 

meer aan te dringen en kreeg ook wel mogelijkheden maar doelman Gok bleek voor de 

ploeg uit Bussum een niet te nemen horde deze middag. Bij elke voorzet was de 

doelman de baas in de lucht en ook bij inzetten vanaf de grond kwam hij als winnaar 

tevoorschijn. BFC kreeg ook diverse hoekschoppen te nemen maar dit leverde geen 

gevaar op. Aan de andere kant was het Stefan Tichelaar die vlak voor tijd bijna 

doeltreffend was maar zijn schot in de korte hoek werd prima gestopt door de doelman. 

BFC perste er nog een laatste inspanning uit maar CSW wenste niet te capituleren en 

wist zodoende de achterstand op BFC te verkleinen tot op 1 punt. Het gat met koploper 

De Meern, dat zijn wedstrijd wel won, blijft 4 punten maar met nog 8 wedstrijden voor 

de boeg is er nog van alles mogelijk.  

 
 
 
 
 

  



 

    26 april 2022, nummer 15 

 

10 
Voetbalvereniging CSW 

www.cswilnis.nl 

 

23-04 Pijnlijk verlies CSW1 
 

CSW heeft zaterdag op eigen veld een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen Benschop was 

CSW de gehele wedstrijd de betere ploeg maar na 90 minuten stond er wel een 1-3 

eindstand op het bord. Door deze nederlaag kunnen de titelaspiraties voorlopig weer de 

ijskast in. 

 

Vanaf het begin was het CSW dat de wedstrijd domineerde. Heel veel balbezit voor CSW 

maar de ploeg had moeite om een juiste opening te vinden in de hechte defensie van 

Benschop. Benschop loerde op de counter maar kon vooralsnog weinig gevaar stichten. 

Het wachten was op de openingstreffer voor CSW en die kwam er ook via een kopbal 

van Jordy de Groot. Gevlagd werd er niet maar de scheidsrechter had zelf buitenspel 

geconstateerd en keurde het doelpunt af. Ook de vele voorzetten leverde niet het 

gewenste resultaat op in het overvolle doelgebied. Een vrije schietkans van de Groot 

werd door de doelman prima gestopt. Benschop kreeg in deze eerste helft nog wel een 

paar hoekschoppen te nemen maar ook zonder resultaat. Vlak voor rust was het weer 

CSW dat scoorde uit een scrimmage maar ook dit doelpunt keurde de scheidsrechter af 

omdat hij een handsbal had gezien van een CSW’er maar het was toch echt iemand van 

Benschop die hands had gemaakt. 

 

Na rust wederom eenrichtingsverkeer richting de doelman van Benschop. Grote kansen 

bleven uit omdat CSW vaak te slordig was in de eindpass. Maar na een kwartier spelen 

in deze tweede helft kreeg CSW toch loon naar werken. Bram Korver kwam aan de 

rechterkant goed door en zijn afgemeten voorzet werd door Jordy de Groot prima 

afgerond. CSW wilde meer en ging verbeten op jacht naar een tweede treffer. Door deze 

enorme aanvalsdrift kwam het nogal eens voor dat CSW met heel veel spelers voor de 

bal ging lopen. Bij balverlies aan de kant van CSW kwam Benschop er een aantal malen 

gevaarlijk uit en werd het steeds dreigender. Bij een gevaarlijk schot ging de bal via een 

eigen speler van Benschop over de achterlijn waarbij CSW goed wegkwam. Met nog een 

kwartier op de klok kreeg Benschop een hoekschop. De bal kwam terecht bij de eerste 

paal en werd vervolgens in de verste hoek gekopt. CSW kon weer opnieuw beginnen en 

zoals gezegd werd er aangevallen met heel veel ruimte in de rug. Na balverlies op het 

middenveld kwam Benschop er weer razendsnel uit. In eerste instantie kon doelman 

Thijs Imming het schot nog keren maar in de rebound was hij kansloos en zo stond CSW 

zomaar met 1-2 achter. CSW ging vol op jacht naar de gelijkmaker en toen Berry 

Kramer de zestienmeter in dribbelde en vervolgens werd neergehaald verwachtte 

iedereen een strafschop. Maar helaas voor CSW had de scheidsrechter het voor de 

derde keer weer anders gezien en kreeg CSW een vrije trap tegen vanwege een 

schwalbe waarbij Kramer ook nog een gele kaart kreeg, zijn tweede van de middag, en 

dus kon vertrekken. CSW bleef nog wel aandringen maar het was duidelijk een middag 

dat alles de verkeerde kant opviel. Door de vele ruimtes die CSW achterin liet kon 

Benschop aan het slot van de wedstrijd nog een scherpe counter plaatsen die 

vervolgens prima werd uitgespeeld en de bal eenvoudig in het lege doel werd getikt. 

Daarmee werd de eindstand op 1-3 bepaald en verliet CSW het veld met een 

onverdiende en pijnlijke nederlaag. 
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