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c.v.v. Willemstad
Bramendiweg z/n
Curacao, Nederlandse Antillen
tel. kantine 4658880
BANKGEGEVENS
Maduro & Curiels Bank 26.50.41.10
RBTT Bank
12.53.212
Giro Bank
18.81.58
BESTUUR
Edgard Lotman - voorzitter
Peter Kleine - secretaris		
Hans de Wit - penningmeester
Ted Richardson - senioren
Matthijs vd Gulik - jeugd

5604730
6601685
5249717
5623880
5120033

edlotman@hotmail.com
xanpet@onenet.an
hansdewit21@gmail.com
ted@nrg.an
matthijsvandergulik@gmail.com

MANAGERS
Angela Richardson - evenmntn 5217292
Rovian Carolina - dames
5235061

hallotrutje@yahoo.com
roviancarolina@hotmail.com

JEUGDCOMMISSIE
Ray Hunte		
Wijnand Gielen		
Matthijs van der Gulik		

6960225 hunte@bdo-an.com
5153500 wbgielen@hotmail.com
zie supra

VELDBEZETTING
Hans de Wit		

zie supra

WEBSITE/ GROEN WIT BAZUIN
Peter Kleine		

zie supra

ONDERSTEUNEND
Jan van den Berg - administratie
Koos de Vos - wedstrijden
4617151

kdevos@onenet.an

KASCOMMISSIE
Leon Houben
Kees de Wijs
Koos de Vos		

zie supra

TRAINERS
U6
U8
U10
U11A
U11B

- Matthijs van der Gulik
- Omar van Loon
- Matthijs van der Gulik
- Ray Hunte		
- Philip Chapman
Lars Nordfeldt
U13
- Randall Mauricio
U15A - Lito de Sousa		
U15B - Kenneth Berenos
U17
- Erik Verbeek		
Inter 2 - Jeroen Sprik		
Inter 1 - Tino Chance		
Tweede - John van den Berg
Derde - Ted Richardson
Dames - Rovian Carolina

5120033
6705899
5120033
6960225
5148118
5603113
5160337
5401116
6766911
6949070
5292043
5112915
7365258
5623880
5235061

matthijsvandergulik@gmail.com
ovanloon@vanloon.an
matthijsvandergulik@gmail.com
hunte@bdo-an.com
philip@empire-promo.com
lars@nordfeldt.com
familiemauricio@hotmail.com
litovw@hotmail.com
kennethberenos@yahoo.com
erikverbeek65@gmail.com
jeroensprik@hotmail.com
vchance@refineriaisla.com
caraviation@yahoo.com
ted@nrg.an
roviancarolina@hotmail.com
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Programma
Jeugd herstelt zich
Kerstklaverjasdrive
Matige opkomst werkochtend

PROGRAMMA
JEUGD
vrijdag 25 september 2009
20:00

Inter 2 Suriname

Willemstad

18:00

U15B

Willemstad

damesselectie

zaterdag 12 september 2009
9:00

U11B

onbekend

Willemstad

10:00

U11A

onbekend

Willemstad

11:00

U13

onbekend

Willemstad

12:00

U15

Vesta

Willemstad

16:30

U17

onbekend

Willemstad

SENIOREN
zaterdag 12 september 2009 (toernooi)
17:00

Juristen

Dynamo T.

S’ Heuvel

18:00

derde

Bandolino

S’Heuvel

19:00

verliezer 1

verliezer 2

S’ Heuvel

20:00

winnaar 1

winnaar 2

S’Heuvel

programma onder voorbehoud en voor zover bekend
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JEUGD HERSTELT ZICH
U11A tegen Excellence
Na de slechte wedstrijd van vorige week
tegen Quick ‘60 speelde het U11A team
dit weekend tegen Excellence. We hebben afgelopen week hard getraind en
alle jongens waren in vergelijking met de
vorige wedstrijd veel beter gemotiveerd
en geconcentreerd. In het begin was het
voor beide teams nog een beetje aftasten en waren er weinig kansen. Door
een zondagschot, waar keeper
Rowan finaal over heen dook,
werd het 1-0 voor Excellence.
De spelers raakten hierdoor niet
gedemotiveerd en gingen gewoon
door met hun best doen. Door goed
doorzetten scoort Daan de gelijkmaker
4
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en een paar minuten na de gelijkmaker
scoorde Coen zelfs de 2-1 voor Willemstad.
Na enkele wissels in de tweede helft gaat
het niveau omlaag en kan het team niet
voorkomen dat Excellence nog langszij
komt.
De 2-2 is een prima prestatie en
de jongens hebben weer
een stapje vooruit gezet.
U13 tegen Excellence
De U13 nam het afgelopen
weekend, net als de U11A,
op tegen Excellence. Dit team

was meer gewaagd aan de U13 dan
Scherpenheuvel in vorige weekeinde.
Het lukte de U13 om Excellence terug te
dringen op eigen helft. Dat resulteerde
dan ook terecht in de 1-0 voor de U13.
Uit een counter scoort Excellence tegen
de verhouding in 1-1. De U13 ging echter
vrolijk verder en liep in de tweede helft
zelfs uit naar 3-1. Excellence kwam weer
terug tot 3-2 en het werd allemaal wat
onvriendelijker in het veld. Door de
wissels oogde het voetbal in met name
de laatste deel van de wedstrijd wat chaotisch maar uiteindelijk wint Willemstad
de wedstrijd verdiend met 5-3.
tekst: Ray Hunte

vader Angelo schreeuwt zoon Antonio (U13) naar voren
groen wit bazuin
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KERSTKLAVERJASDRIVE
2009
Deze keer speelden we met vijf tafels rond. En het worden er meer de komende weken. We gaan enkele
vakantiegangers(sters) of zo u wilt overwinterraars begroeten.
En anderen die lang afwezig waren zijn ook weer welkom.
Hieronder de uitslag van de 3e ronde op donderdag 17 September 2009.
nr.

naam

1e

2e

3e

totaal

1.

Marian Borst

1849 1544 2000

5393

2.

Helene Heibloem

1849 1826 1617

5292

3.

Willem Lafebre

1785 1790 1667

5242

4.

Jan ten Broeke

1739 1790 1617

5146

5.

Ans van der Wal

1087 1505 1395

4987

6.

Jan Viveen

1262 1654 2000

4916

7.

Jan de Duif

1987 1378 1485

4850

8.

Hans Weezenaar

1987 1371 1485

4843

9.

Henny Starink

1650 1826 1282

4758

10. Herman van der Laan

1739 1378 1496

4613

11. Siege Postuma

1785 1252 1496

4533

11. Koos de Vos

1262 1654 1617

4533

13. Aad de Koning

1650 1458 1395

4503

14. Dirk Clever

1095 1544 1667

4306

15. Wim van Ginkel

1253 1252 1617

4122

16. Stef Ringma

1203 1505 1345

4053

17. Peter Huibens

1203 1458 1376

4037

18. Huib Baars

1253 1436 1345

4034

19. Thea Hansates

1095 1436 1376

3907

20. Hans Huyting

1087 1371 1282

3740

Deze Kerst Klaverjas Drive 2009 (de zesde editie) bestaat uit 15
speelavonden, waarvan de zeven slechtste afvalpartijen in mindering worden gebracht. Een ieder die dus tenminste acht keer
heeft meegedaan valt in de prijzen.
We klaverjassen wekelijks op elke donderdagavond vanaf 3
Sept. t/m 10 Dec. 2009. Op elke speelavond zijn er prijzen te
winnen en op donderdag 17 December de finale prijsuitreiking.
Inschrijven vanaf 20.00 uur en de aanvang is om 20.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt naf. 10,-- per persoon.
Tot a.s. donderdag 24 September voor het spelen van de 4e
ronde.
Koos de Vos
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MATIGE OPKOMST WERKOCHTEND
Zondagochtend vroeg begonnen wij aan de werkochtend.
Altijd heel spannend te zien wie allemaal op onze oproep heeft
gereageerd. Uiteraard rekenden wij niet op alle 450 leden, er
zijn er namelijk een paar die al best oud zijn! Ook moeten veel
leden op zondag iets leuks doen met de familie.Dus al met al
rekenden wij op een mannetje of 24. En wat denk je? Precies
24! De mensen die er waren, Philip met Ian en Amber, Lars en
Jeanine met Dylan en Julian, Angela met Terrence en Lauren,
Paul met Michiel en Sterre, John met Johnatan, Andrew met
Tete, Jan met Sjefke, Zack, Edgard, Hans en Peter met Dylan,
waren vreselijk enthousiast.
Voor we het wisten hadden John en Johnathan de eerste
reclame al helemaal wit geverfd. Ook het haar van Johnatan
was meteen wit! Hier had Hans niets mee te maken. Om
meteen het volgende project ter hand te nemen renden John
en Johnatan weer terug naar de kantine, onderweg nog even
een ‘vrije bal stip’ achterlatend, speciaal voor de vrije trappen
specialist van het tweede.
Er is wat rubber verplaatst, van de ene kant naar de andere
kant van het veld. Dit was met afstand de vervelendste taak en
zal binnenkort worden uitbesteed. De jeugd heeft geschuurd,
geverfd en opgeruimd dat het een lust was. De verfploeg heeft
de buitenkant van de kantine weer helemaal opgeknapt.
Bij de volgende werkochtend krijgt de kant van de parkeerplaats een goede beurt. In de kleedkamers zijn borden opgehangen waarop de coaches alle spelsituaties nog eens kunnen
uitleggen aan de spelers.
Jan heeft de keuken een flinke schoonmaakbeurt gegeven,
zodat de patatjes straks nog lekkerder smaken. Sjef heet alle
tafels geschuurd en geverfd. De dominoers en kaarters zullen
daar blij mee zijn. Het onkruid op en direct rond het veld, is
zoveel mogelijk verwijderd en met onkruidverdelger bespoten.
Voor onze leden is dit echt niet gevaarlijk.
Het zal iedereen opvallen dat de toegangsdeuren voorzien zijn
van een zwart vlak. Dit is gedaan om hierop allerlei informatie
te schrijven. Denk aan programma’s, oproepen en ga zo maar
door. Het heeft echt helemaal niets te maken met het feit dat
de voetbalvereniging de Zebra’s, af en toe ons veld huurt!
Bij onze club is iedereen altijd gelijkgestemd. Dat is alleen
wanneer het gaat over Willemstad.Tijdens het werken kwamen
telkens de uitslagen uit de Eredivisie door. Wat blijkt? Er waren
bijna geen gelijkgestemden meer. De Feyenoorders bleven
opvallend vaak en lang weg uit de buurt van het afdakje.
(zogenaamd hard aan het werk, zoals het een Feyenoorder
betaamd.) PSV-ers werden steeds luidruchtiger en de Ajax supporters bleven zoals gewoon heel netjes en rustig. Elke week zo
winnen wordt normaal! AZ-ers heb ik helemaal niet gehoord.
Om een uurtje of drie moesten wij letterlijk de kwasten uit de
handen van de ververs trekken, anders waren ze nu nog bezig.
Na nog wat te hebben gedronken, ging iedereen heel tevreden
naar huis. Wij hopen dat goed voorbeeld goed zal doen volgen.
Er is nog genoeg te doen, dus binnenkort gaan we weer aan
de slag. Een half afgeschilderd clubhuis is niet voldoende. We
gaan er voor en hopen de volgende keer op nog meer enthousiaste leden. PETER KLEINE

