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De CSW-er  Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 

 

 

       Opgericht op 7 juni 1946,  

Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 

 

 

Nummer 18, dinsdag 07 juni 2022,  

de volgende verschijnt half augustus 2022    

Kopij voor de CSW-er mailen naar:  

                    cswer@cswilnis.nl  

 

 

Club kleuren  

Shirt:    Rood - blauw verticaal gestreept 

Broek en kousen: Blauw 

 

 

 

 

Inhoud Programma  

 

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
mailto:webmaster@cswilnis.nl
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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       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-jun 14:30 Waterwijk asc 1 CSW 1 

11-jun 12:00 TOG 4 CSW 5 

11-jun 14:00 FC Aalsmeer 8 CSW 7 

11-jun 08:30 CSW Junior Sizen CSW Training 
 

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

 
 

 
      Datum   Scheidsrechter Thuis           Uit 

11-6-2022 14:30 F. Akkaya Waterwijk asc 1 CSW 1 

    
 

 

Oproep tenues inleveren 

 

Alle leiders van de jeugdteams worden verzocht om per team de tenues 

gewassen en compleet in te leveren op maandagavond 20 juni of dinsdagavond 

21 juni a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur bij de ruimte boven de kleedkamers. 

Graag melden indien een gesponsord tenue het komende voetbalseizoen in eigen beheer 

van de sponsor blijft en voor welk team dit tenue gereserveerd moet worden zodat wij 
weten welk team reeds voorzien is van een tenue.  

Dit kan via het mailadres: kleding@cswilnis.nl 

Niet gesponsorde tenues mogen niet in eigen beheer worden gehouden! 

Coachjassen/Watertas/Spons/Trainingsmateriaal/ballen kunnen gelijktijdig worden 

ingeleverd 

De kledingcommissie, 

Nienke, Alison en Els 

  

http://www.cswilnis.nl/
mailto:kleding@cswilnis.nl
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Afmelden / overschrijven / lid worden: 

Afmelden leden: 

Uiterlijk 30 juni in het lopende seizoenjaar moeten de afmeldingen voor het zaal- 
en veldvoetbal plaatsvinden. 

Te laat afmelden, houdt in dat het volledige contributiebedrag voldaan moet worden. 

De afmeldingen worden in Sportlink Club verwerkt en derhalve gemeld bij de KNVB. 

De afmelding mailen naar het e-mailadres van de 

ledenadministratie, ledenadministratie@cswilnis.nl of – indien geen e-mail - 
schriftelijk: 

Ledenadministratie CSW 

p/a Arno Postma 

Loopveltweg 130 

3645 LK Vinkeveen. 

Bij de afmelding de reden(en) van afmelding vermelden. 

Het afmelden bij de trainer, coach of teammanager is niet voldoende; dit moet dan 

alsnog gemeld worden bij de ledenadministratie. 

Na ontvangst van de afmelding, wordt het lid uitgeschreven (afmeldingsbericht). 

 

 

Overschrijven leden: 

Uiterlijk 15 juni in het lopende seizoenjaar moeten de overschrijvingen 
plaatsvinden vanuit CSW voor het zaal- en veldvoetbal. 

Deze overschrijvingen worden in Sportlink Club verwerkt en derhalve gemeld bij de 
KNVB. 

Een speler, die om overschrijving verzoekt, krijgt alleen een overschrijving en de KNVB 
digitale spelerspas mee als de navolgende zaken in orde zijn: 

1. De contributie is volledig betaald. 

2. Alle boetes zijn betaald. 

3. Alle eigendommen van CSW, zoals voetbalkleding, trainingspakken, tassen e.d. 
zijn ingeleverd. 

De speler moet zich dan zelf aanmelden bij de nieuwe vereniging. 

Deze vereniging meldt de speler dan voor de overschrijving aan bij de KNVB. 

De nieuwe vereniging kan daarbij vragen naar de relatiecode KNVB. Deze wordt door de 

ledenadministratie aan de desbetreffende speler verstrekt. Deze code staat ook op de 
digitale spelerspas. 

 



 

    07 juni 2022, nummer 18 

 

6 
Voetbalvereniging CSW 

www.cswilnis.nl 

Voor een overschrijving van een lid van een andere voetbalvereniging naar CSW moet 
de speler zich aanmelden met het voornoemde inschrijfformulier van CSW. 

Deze aanvragen voor overschrijving moeten ook uiterlijk 15 juni lopende 

seizoenjaar binnen zijn bij de KNVB. 

De ledenadministratie van CSW zorgt ervoor dat uiterlijk 15 juni van het lopende 

seizoenjaar alle overschrijvingen van spelers, die naar CSW komen, digitaal 
aangeleverd zijn bij de KNVB. 

 

Lid worden: 

Op de website van CSW, www.cswilnis.nl, staat de link ‘Lid worden’. 

Met het daar geplaatste inschrijfformulier meld je je als nieuw lid aan. 

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door het nieuwe lid, dan wel 
bij jonger dan 18 jaar, door één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. 

Het in te vullen e-mailadres wordt gebruikt voor het ontvangen van de KNVB en CSW 

correspondentie en het inloggen op de app ‘Wedstrijdzaken.nl’ en/of de app 
‘Voetbal.nl’.   

Ook moet er een goed lijkende en recente profielfoto (jpg formaat) van de speler voor 

de digitale spelerspas en het persoonsblad KNVB-CSW gemaild worden naar de 
ledenadministratie, ledenadministratie@cswilnis.nl. 

De digitale spelerspas is verplicht vanaf de leeftijdscategorie jongens en meisjes onder 
de 13 (JO13 en MO13). 

De ledenadministratie zal binnen een termijn van één week een bevestiging sturen dat 

de aanmelding verwerkt is. Er zal dan ook door de desbetreffende coördinator informatie 

gegeven worden over relevante voetbalzaken. 

Zo snel als mogelijk is, zal het nieuwe lid ingedeeld worden in een trainingsgroep en een 

team en wordt het nieuwe lid ingeschreven in Sportlink Club. 

Daar krijgt het nieuwe lid een eigen persoonsblad en relatiecode KNVB. 

  

http://www.cswilnis.nl/
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Open trainingen meisjes CSW op 8 en 15 juni 

 

Sportieve meiden, 

 

Wij zijn op zoek naar jullie! 

Bij voetbalvereniging CSW hebben wij nog genoeg plek om voor de 
allerkleinste leden voor veel voetbalplezier te zorgen.  

Het nieuwe seizoen start in september 2022. 

De trainingen zijn op de woensdagmiddag en vanaf onder 9 ook op de maandagmiddag. 

De wedstrijden zijn op zaterdagmorgen. De trainingen zijn op een speelse manier 
zorgvuldig samengesteld, waarbij het plezier van het kind voorop staat!  

Zin in een proeftraining, neem ook je vriendinnetjes mee! Op de woensdagen 8 en 15 
juni zijn er open trainingen waaraan je mee kan doen.  

 Van 14 tot 15 uur voor de geboortejaren 2014, 2015, 2016 en 2017  

 Van 15 tot 16 uur voor de geboortejaren 2011, 2012 en 2013  

  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de trainster Nelleke Vrielink 

(nellekevrielink@hotmail.nl of 06-51205008)  

Ook oudere speelsters kunnen een keer meetrainen. Neem hiervoor contact op met de 

coördinator Paul Verheul (verheulp@ziggo.nl of 0622371315).  

 

We zien jullie graag op 8 of 15 juni!  

 

 

  

mailto:nellekevrielink@hotmail.nl
tel:0651205008
mailto:verheulp@ziggo.nl
tel:0622371315
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2 Fantastische dagen tijdens CSW Minikamp 2022 
 

 

Eindelijk mochten we weer. 

 

 

2 jaar mochten we door de wel bekende reden geen evenement organiseren, dus ook 

geen Minikamp bij CSW.  Dit was de aanleiding om de leeftijd van de deelnemers met 2 

jaar te verhogen zodat zij ook een laatste Minikamp konden beleven. 

Dit jaar mochten de CSW jeugdleden van 6 tot 15 jaar met Hemelvaartsdag en de 

vrijdag erna zich weer helemaal uitleven tijdens CSW Minikamp. 

Donderdag stonden 174 kinderen om 12 uur vol verwachting voor het hek te wachten 

om zo snel mogelijk het beste slaapplekje in de tenten of kleedkamers te bemachtigen 

met daarna de opening.  

Voor het thema: “WK voetbal”  hebben de teams diverse landen uitgebeeld met 

vlaggen, kleding en creativiteit, waarbij team MO15-2 met “Japan" de meeste  indruk 

maakte op de jury en de Originaliteitsprijs heeft gewonnen. 

Wat volgde was het voetbalspel 4-tegen-4, waarbij alle kinderen streden voor een 

podiumplaats. Rondom het heerlijke eten gesponsord door Poelier Van Egmond hadden 

de oudere kinderen het Transferspel. De 10 tot 12 jarige gingen de wijk in voor 

Jachtseizoen. 

Speciaal voor het avondprogramma was er dit jaar een echte goochelaar uit de hoge 

hoed getoverd. De goochelaar maakte grote indruk op de kinderen, maar ook op de 

ouders. De rest van de avond is er voor de diverse leeftijdsgroepen een quiz geregeld. 

Voor de leeftijdsgroep 13-15 jaar was er in de Willestee een heus casino opgebouwd 

waar de kinderen met nepgeld hun goktalenten konden beproeven. Aansluitend konden 

de kinderen, onder begeleiding van DJ Rob van Dijk van Kingsize, feesten en springen 

op het podium. 

Na een lange nacht met hier en daar een kussengevecht en weinig of geen slaap stond 

om 08.00 uur de eerste groep al weer te wachten voor een lekker ontbijt verzorgd door 

de keukenprinsessen, waarna alle kinderen startte met het bij CSW alom bekende 

Sixentoernooi. De hele ochtend streden de kinderen om de podium plekken. 

 

Om de middag door te komen werd er nog een stevige lunch (lekker broodje frikandel) 

naar binnen gewerkt met daarna voor iedereen "mixvoetbal". Hierbij zit je elke wedstrijd 

in een ander team waar je punten mee kan verdienen. De dag werd afgesloten met het 

altijd spannende penalty schieten.  

De kinderen hebben 2 dagen vol teamspirit en plezier gehad, gestreden voor de 

medailles en bovenal onvergetelijke herinneringen gemaakt.  

Alle kinderen hebben met hun sportiviteit een mooie beker verdiend als aandenken aan 

het 32e CSW Minikamp. 
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Een speciaal moment was er nog voor 3 organisatoren die na jaren lange inzet afscheid 

nemen van CSW Minikamp. Na het uitreiken van de bekers is er door de kinderen en 

leiders een mooie erehaag gemaakt en is CSW Minikamp feestelijk afgesloten. Alle 

ouders, kinderen, leiders, organisatie en CSW BEDANKT. Het was fantastisch. 

 

Dit geweldige feest voor de kinderen wordt elk jaar weer mede mogelijk gemaakt door 

de hulp van alle sponsors, leiders, EHBO, hand-en-span, keukenprinsessen, stagelopers 

en vele vrijwilligers rondom de club 

Heel veel dank aan alle mensen die dit geweldige CSW Minikamp mogelijk hebben 

gemaakt. 
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31-05 CSW1 in slotfase langs CDW 

 
CSW moest vorige week dinsdagavond nog even richting Wijk bij Duurstede om de 

competitiewedstrijd tegen  CDW af te werken. Na een leuke wedstrijd met veel kansen 

ging CSW met een 1-2 overwinning weer richting Wilnis. 

 

Beide ploegen wensten er een leuke pot voetbal van te maken en zo ontstonden er aan 

beide kanten nogal wat kansen en het was vooral aan doelman Thijs Imming te danken 

dat CSW niet op achterstand kwam in deze eerste helft. Met een paar katachtige 

reflexen wist hij zijn doel schoon te houden. Aan de andere kant was een inzet van 

Justin Blok net iets te zacht waardoor de bal net voor de doellijn kon worden 

weggewerkt. Vervolgens kreeg CSW nog enkele mogelijkheden maar de ploeg was erg 

slordig in de afwerking. 

 

Na rust begon CSW steeds meer aan te dringen maar de mooiste kansen werden om 

zeep geholpen. Pas aan het einde van de wedstrijd kon CSW orde op zaken stellen. 

Maar het was wel eerst CDW dat in minuut 85 op voorsprong kwam. De bal kwam na 

een goed opgezette aanval bij de spits die zich vervolgens knap vrij kapte en heel 

beheerst de 1-0 liet aantekenen. Nog geen minuut later was de stand alweer gelijk. Matt 

Veerhuis kon alleen op de doelman afgaan om vervolgens het leer in de verste hoek te 

deponeren. In de laatste minuut van de officiële speeltijd ging CSW zelfs nog met de 

overwinning aan de haal. Matt veerhuis gaf de bal voor aan de geheel vrijstaande Bram 

Korver die met het hoofd CSW de 1-2 zege bezorgde. 
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04-06 CSW1 warmt zich op voor de nacompetitie 
 

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen heeft CSW afgesloten met een klinkende 

9-0 overwinning op het reeds gedegradeerde JSV uit Nieuwegein en dat daardoor de 

gehele competitie puntloos bleef. 

 

Reeds na 36 seconden kwam CSW al op voorsprong toen Berry Kramer de bal met het 

hoofd tegen de touwen wist te werken. Nog voor rust wist CSW nog driemaal te scoren. 

Via doelpunten van opnieuw Kramer, Matt Veerhuis en Kevin Blom, die zijn laatste 

competitiewedstijd voor CSW afwerkte, werd een 4-0 ruststand bereikt. 

 

Na rust bleef CSW er lustig op los scoren. Dennis Prange maakte er 5-0 van en Jordy de 

Groot knikte de 6-0 tegen de touwen. De mooiste van de middag kwam van de voet van 

Dennis Prange die de bal van een meter of 20 in de kruising pegelde. Justin Blok pakte 

ook zijn doelpuntje nog mee en daarmee de 8-0 binnenschoot en de 9-0 eindstand werd 

uiteindelijk bepaald door Matt Veerhuis. Een prima opwarmer voor de ploeg van trainer 

Strating voor de nacompetitie. CSW speelt in die nacompetitie op zaterdag 11 juni uit bij 

Waterwijk asc in Almere en hoopt wederom op een flink aantal toeschouwers om de 

ploeg aan te moedigen. 
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