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     REDACTIE:  
        Ed, Evelien en Arnout van ’t Voort  Saturnusstraat 59  Oudorp           
                                                                                                  Tel.5111917                        
     KOPIJ INLEVEREN: 
       Pupillen kopij: zaterdag tot 13.30 uur in het wedstrijdsecretariaat, 
             of voor zaterdagavond 20.00 uur bij Jaap de Vries, Sleperstraat 24. 
   Dames & Meisjes kopij: voor zondag 20.00 uur bij M. Corsten,                     

                                 Herman Heijermansstraat  63 of per e-mail: damesenmeisjes@kolpingboys.nl 
        Alle andere kopij: voor zondag 20.00 uur bij bovenstaande 
               redactie adres of in de kopij-bus voor de kantine.  
        E-mail (detreffer@kolpingboys.nl) mag ook.  

     ACTUEEL KOLPING BOYS NIEUWS: 

       http://www.kolpingboys.nl  

      
 

    AFGELASTINGEN: 

     Teletekst     Pagina 603          Ned 1/2/3 1e, 2e, 3e, Dames 1, A1,  B1, C1, en D1 
     A.N.P           0900-9311             ( West 1 cat A) Rest: West 1 cat. B 

                                   

Pupillenscheidsrechters gevraagd 

Terreindienst 

Aanpassing rookbeleid 

Het zat de drukkers bij de laatste Treffer weer niet mee. Met 
kunst en vliegwerk is er toch nog een Treffer verschenen, 
waarbij de meest belangrijke pagina’s toch zijn verwerkt. 
 
Voor degene die in het bezit zijn van een computer kunnen de 
Treffer altijd in zijn volledigheid terugvinden op het  
internet. 
 
Enkele stukjes, die niet zijn afgedrukt worden in deze Treffer 
opnieuw opgenomen. 
 
De redactie van de Treffer wenst u allen 
prettige feestdagen  een goed uiteinde en 
een gezond, maar vooral sportief 2005. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



Kolping Boys C1 – Turkiyemspör C1 
 
Het was nog vroeg en mistig toen we naar Amsterdam gingen. We moesten om 10.00 uur spelen in 
Amsterdam bij Turkiyemspör. O 10.00 uur begon de wedstrijd. Het ging in het begin best gelijk op. 
Af en toe een kans. Maar niet zoveel spanning. Na ongeveer 5 á 10 minuten kreeg Kolping een paar goede kansen, 
door goede combinaties. Maar uiteindelijk lette de verdediging even niet op en viel de goal aan de kant van Kol-
ping. Dat was 1-0 voor Turkiyemspör. In het begin was Kolping een beetje geschrokken, maar uiteindelijk gingen 
we weer combinaties doen. Vlak voor de rust kwam uiteindelijk ook een goal voor Kolping. Door Raymond werd 
de stand gelijk getrokken naar 1-1. 
 
In de rust waren er 2 wissels. Ludovic voor Brian en Jochem voor Ryan. Gelijk in de 2e helft kregen wij een mooie 
kans na goed damenspel tussen Pascal en Lars. Lars schoot echter in de handen van de keeper. Daarna ging het 
weer een beetje gelijk op. Kolping was iets beter, maar kon dit niet uitdrukken in doelpunten. Na een minuut of 10 
in de 2e helft kreeg Lars opnieuw een mooie bal en passeerde een speler van Tutkiyemspör. Er werd een overtre-
ding op hem gemaakt in de 16-meter en de scheidsrechter floot. Maar Lars ging door en scoorde. Toen floot de 
scheidsrechter nog een keer en wees naar de middenstip. Goal! 2-1 door Lars. Na de 2-1 van Kolping werd Tur-
kiyemspör een stuk feller en kregen wij een vrije trap op een mooie plek. Pascal nam de vrije trap en krulde de bal 
ongelofelijk mooi in kruising en bracht hierdoor de stand op 3-1. Pascal maakte een grappig dans ter illustratie van 
zijn ontzettend mooie goal. Daarna gebeurde er niet meer zo veel. En bleef het uiteindelijk 3-1. 
 
De drie punten gaan mee naar Oudorp, zoals Lennart zei. 
Nu volgende week weer winnen !! 
 
Groeten Jochem en Petra. 
 
We geven de pen door aan Brian Bruin 
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                                                                  TERREINDIENST 
 

           BEDANKT HEREN VAN DE SENIOREN-SELECTIE EN A-SELECTIE,  
             die afgelopen zaterdagmorgen 18 december terreindienst hadden 
 

         Helaas was u niet aanwezig. 
 

         Bent u niet als pupil begonnen? 
         Voetballen is alleen mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwilligers.  
         Alleen bij Kolping zijn dit er al  zo’n 300!!!! 
         Deze mensen zetten zich met hart en ziel in om iedereen op een leuke manier te laten voetballen. 
         Er voetballen ± 250 pupillen bij Kolping, dit komt neer op 15 wedstrijden op zaterdagmorgen. 
         De mensen van de pupillencommissie zijn vaak al om 7.00 uur aanwezig. 
         Heeft u wel eens gezien hoe hectisch het is in het wedstrijdsecretariaat? 
 

         Daarom vragen ze de junioren- en seniorenleden om één ochtend in het seizoen te helpen om  
         -thee en limonade te verzorgen,  
         -kleedkamers schoonmaken  
         -hulp bij het opruimen van de pupillendoelen  
         -velden gereed maken o.a. doelen verwijderen van het kunstgras 
         -E- en F-pupillen wedstrijden te fluiten 
 

         Is dit te veel gevraagd? 
 

         Jaap de Vries  
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(beker) 115480
4 

ma 10 jan het Gouden Hooft 
1 

- Kolping Boys 1 21.05 uur Zwaag 

HEREN 1 128145 vrij 21 jan Kolping Boys 1 - ERHO 2 20.10 uur De Myse 

 128146 ma 24 jan Midway/Pancaks 1 - Kolping Boys 1 21.05 uur Hoornse Vaart 
        
HEREN 2 12711 ma 10 jan Foresters’71 4 - Kolping Boys 2 20.10 uur De Enterij 
    ZAALDIENST   WOENSDAG 19 JANUARI   19.00 UUR AANWEZIG   DE OOSTWAL 

 112706 wo 19 jan Kolping Boys 2 - Fast Five Rijnarts 2 22.00 uur De Oostwal 
 112727 wo 26 jan Reisb. Eurobudgt 1 - Kolping Boys 2 21.05 uur De Enterij 
        

    ZAALDIENST   VRIJDAG 10 DECEMBER   19.15 UUR AANWEZIG   DE OOSTWAL 

HEREN 3  do 30 dec Het Oostwal Kersttoernooi   aanv. 1e 
wedstr. 

19.20 uur De Oostwal 

 128919 vrij 14 jan Tervoort 1 - Kolping Boys 3 22.00 uur Watertoren 

 128921 vrij 28 jan Kolping Boys 3 - EMJ/Drukkerij 1 20.10 uur De Myse 

        

HEREN 5  ma 03 jan Het Oostwal Kersttoernooi     aanv.1e 
wedstr. 

19.20 uur De Oostwal 

 122954 vrij 14 jan Kolping Boys 5 - Ursem 7 21.05 uur De Myse 

 122971 din 25 jan SVW’27 8 - Kolping Boys 5 21.55 uur De Oostwal 
        

A-1 Jun. 182260 ma 17 jan Kolping Boys A-1 - SVW’27 A-2 19.15 uur Hoornse Vaart 
 182262 ma 24 jan SVW’27 A-1 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Waardergolf 
    -    

A-2 Jun. 182908 vrij 21 jan Gouden Hoofd A-1 - Kolping Boys A-2 20.00 uur Zwaag 

 182909 vrij 28 jan Kolping Boys A-2 - MOC A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
        

Zin om eens het Nederlands futsal team te zien spelen in de Kerstvakantie?  
oefenduel wo 29 dec Nederland - ATC Carillon Boys 20.00 uur Beverwijk 

oefenduel za 08 jan Nederland - Action 21 Charleroi 15.00 uur De Meent 
 

Ben je A, B of C-junior en heb je zin samen met een stel vrienden te zaalvoetballen???  
Informeer wat de mogelijkheden zijn. 

En heb je 8 spelers en een coach, geef je dan op.   
Bel voor informatie Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 
 
 
                           Alle sporters prettige feestdagen en een goed begin voor 2005 

 

Programma t/m  28 januari  
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zater/zondag   11/12 december  Uitslag  zater/zondag   18/19 december  Uitslag 

Kolp.B. 1 - Duinrand S 1 5 - 2  Kolp.B. 1 - Alkm. Boys 1 3 - 0 
Kolp.B. 2 - Zouaven 2 1 - 2  Kolp.B. 2 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 3 - Helder 3 0 - 2  Kolp.B. 3  Texel 2 Uitg. 
Kolp.B. 5 - Flamingo's 3 1 - 4  Kolp.B. 5 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 6 - Vrij  Vrij  Kolp.B. 6 - Bergen 4 5 - 2 
Kolp.B. 7 - Zeevogels  3 1 - 5  Kolp.B. 7 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 8 - HSV 6 10 - 1  Kolp.B. 8 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 9 - DEM 13 5 - 0  Kolp.B. 9 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. 10 - SVW ' 27 10 0 - 3  Kolp.B. 10 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. A1 - AFC A1 3 - 3  Kolp.B. A1 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. A2  HSV A2 11 - 3  Kolp.B. A2  Limmen A2 4 - 1 
Kolp.B. A3  SSV A1 4 - 3  Kolp.B. A3  Adelbert A1 2 - 1 
Kolp.B. A4 - Vios A2 3 - 8  Kolp.B. A4 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. B1 - Sp. Krommenie B1 1 - 0  Kolp.B. B1 - Sp. Krommenie B1 1 - 0 
Kolp.B. B2 - Vrij  Vrij  Kolp.B. B2 - KFC (vr.sch) B2 Verv. 
Kolp.B. B3 - DEK B1 1 - 9  Kolp.B. B3 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. B4 - Castricum B2 4 - 2  Kolp.B. B4 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. B5 - Dynamo B2 2 - 3  Kolp.B. B5 - Vrij  Vrij 

               
Kolp.B. C1 - Vitesse  C1 0 - 4  Kolp.B. C1 - Blauw Wit C2 1 - 3 
Kolp.B. C2 - MOC C1 4 - 4  Kolp.B. C2 - KFC (vr.sch) C2 Verv. 
Kolp.B. C3 - Bergen  C1 0 - 0  Kolp.B. C3 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C4 - KSV C2 5 - 2  Kolp.B. C4 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. C5 - Foresters C3 2 - 3  Kolp.B. C5 - Jong Holland C3 2 - 3 
Kolp.B. C6 - Zeevogels  C2 1 - 6  Kolp.B. C6 - Dynamo C2 0 - 4 

               
Kolp.B. Da.1 - Purmerend Da.1 4 - 0  Kolp.B. Da.1 - Winkel Da.1 2 - 1 
Kolp.B. Da.2 - Apollo Da.1 0 - 2  Kolp.B. Da.2 - Vrij  Vrij 
Kolp.B. Msj.1 - Alw. Forward Msj.1 4 - 0  Kolp.B. Msj.1 - Monnickendam Msj.1 8 - 0 
Kolp.B. Msj.2 - ZAP Msj.2 1 - 1  Kolp.B. Msj.2 - Vrij  Vrij 

                                 
            
 
 
Donderdag 30 december is er een zaalvoetbaltoernooi voor 
alle dames en meisjesjunioren in sporthal De Meent. 
 
We verwachten iedereen tussen 18.30 en 18.40 uur. 
Het toernooi start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. 
 
Kom allemaal,want het wordt weer erg gezellig! 
 
 
De Damescommissie wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2005. 

        kantine diensten:  
          8 jan Lisette Nijkamp 
          15 jan Gitta Carper 
          22 jan Eline Dekker    
          29 jan Rina Blondeau 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

F-pupillen 8, ongeslagen 
KAMPIOEN  
  
F-pupillen 1, ook kampioen met 1 
verloren wedstrijd 
 
Junioren A2 
11-3 overwinning op HSV A2, 
met als uitblinker Roderik 
Oudejans die 5 keer doel trof. 
Nu nog uitblinken bij je 
terreindienst!! 
 
Dames 1 
Gaan de winterstop in als 
koploper van 2e klasse A  

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       11 januari 2005 
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Klaverjassen                    Klaverjassen                     Klaverjassen                     Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive van vrijdag 17 december  2004. De belangstelling was weer heel groot namelijk 
18 tafels. Ouderwets goed.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Leo Wortel – Matthé van Schie                       5649 punten 
2e       Jan Veldhuizen – Jacco Buisman                   5568    -- 
3e       Gerben en Gerrit van der Waal                       5348    -- 
4e       Co Joppe – Jerry Beentjes                             5312    -- 
5e       Francis Groot – Hanko Stam                          5225    -- 
6e       Melissa Bakels – Ralph Konijn                       5146    -- 
7e       Eskes – Bolt                                                    5105    -- 
8e       Gertjan van ’t Voort – Hans van Brug         5011    -- 
 
Poedelprijs Olga - Emiel                                           3316    --. 
 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie superprijzen.  
Evenals voorgaande jaren is de HOOFDPRIJS beschikbaar gesteld door:  
VAKANTIE REIS en AVONTURENWINKEL GOOD BOOKERS 
Gedempte Nieuwesloot 4, 1811 KT  Alkmaar tel. 072-5153833 
Het betreft een prachtig arrangement van drie dagen naar ‘s Hertogenbosch.  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
De winnaars van bovenstaande prijzen worden bekend gemaakt op de laatste drive van dit seizoen.  
De volgende drive is op vrijdag 21 januari. We willen om 20.00 uur beginnen. Inschrijven kan vanaf 
19.30 uur. Tot dan allemaal. Iedereen prettige 
Kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
                    Groeten Jaap de Wit 

F1 toppers bij Riako/v.d. Valk boarding toernooi. 
 
Voor de echte voetballiefhebber , zet in je nieuwe 
agenda.  14-15 en 16 januari doet de F1 mee aan een 
groot toernooi in Akersloot. 
 
Zij nemen het in de Zaal op tegen de F1 van o.a Ajax ,
PSV, Sparta en enkele regionale clubs. 
 
Wedstrijdschema in volgende treffer. 
 
Mannen van de F1  succes !!! 

Keeperstraining van Johan Preserie voor de 
junioren en pupillen start weer op  
                   maandag  24 januari 
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1 JANAUARI : NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

 
          Namens het bestuur nodig ik alle leden,  
          vrijwilligers, supporters, sponsors,  
          ondersteunende leden, donateurs en leden  
          van de Vriendenclub   
          van harte uit op onze Nieuwjaarsreceptie op  
          1 januari vanaf 16.00 uur in de kantine. 
 

 
En als u er toch bent, kom dan vroeg, een uurtje eerder kunt u genieten van de finale van het pe-
naltyschieten bij de pupillen. 
 

Graag tot ziens op 1 januari! 
 

AANPASSING ROOKBELEID vanaf 1 januari 2005 
 

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar al te maken gehad met de tabakswet, de wet die o.a voorschrijft 
dat binnen openbare ruimte en op de werkvloer bij bedrijven niet meer mag worden gerookt.  
 
Ook sportverenigingen hebben te maken met de tabakswet. Vanaf 16 juli 2002 bestaat er al een rookver-
bod voor instellingen die door de (lokale) overheid gesubsidieerd worden, waaronder binnensportaccom-
modaties. Tot op heden hoeven niet-gesubsidieerde (commerciële) sportinrichtingen en instellingen voor 
de buitensport, zoals Kolping Boys, niet rookvrij te zijn.  
In overleg tussen de sportbonden en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is afge-
sproken dat er de komende jaren zal worden toegewerkt naar een rookbeleid met als einddoel :  
een rookvrije sport.  
 
Hoewel er dus vanuit de wet geen deadline is vastgesteld vinden wij als bestuur van de v.v. Kolping Boys 
dat niet-rokers op geen enkele wijze hinder mogen ondervinden van rokers en willen daar nu al naar toe 
werken. 
De eerste stap hebben we begin 2004 genomen door een rookvrije zaterdagmorgen en woensdagmiddag 
in te stellen voor de kantine en het wedstrijdsecretariaat. Dit met name in het belang van onze jeugd. 
 
Het bestuur heeft besloten om het rookbeleid verder in te vullen. Vanaf 1 januari 2005: 
• Is het wedstrijdsecretariaat rookvrij, niet alleen op de zaterdagmorgen , maar alle dagen van de 

week. 
• Wordt er tijdens de Hoofdbestuursvergaderingen in de bestuurskamer niet meer gerookt. 

Het Hoofdbestuur doet aan andere commissies en afdelingen binnen Kolping Boys het verzoek om 
af te zien van roken tijdens vergaderingen.  

• Zullen de bestaande regels : niet roken in de kantine op de zaterdagmorgen, en niet roken in de 
kleedkamers, gangen en toiletten nog duidelijker worden aangegeven op ons complex.  

 
Ten teken dat we binnen onze vereniging afspraken hebben gemaakt met betrekking tot  wel of niet 
roken gebruiken we het vlaggensysteem van het VWS :  
Rode vlag:         hier mag niet worden gerookt  
Witte vlag:         hier is geen special rookbeleid  
Gele vlag :         hier is een rookbeleid, met als gevolg dat er op bepaalde momenten of plaatsen   
                           niet mag worden gerookt. 
Vanaf 1 januari gaan we bij Kolping Boys dus de gele vlag hanteren: 
Zaterdagmorgen niet roken in de kantine, niet roken in het wedstrijdsecretariaat, de kleedkamers, 
de gangen en de toiletten.  
Niet roken tijdens Hoofdbestuursvergaderingen en aanvullend het verzoek aan de commissies om 
tijdens hun vergaderingen ook niet te roken.  
                                                                         Namens het bestuur,   Gerard Venneker,  secretaris 
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Het programma van zaterdag 8 ja- nuari en zondag 9 januari 
2005 ! 
Kolping Boys a1-Hellas Sport a1 (vr.sch.)zaterdag        14.30                                   P. Kramer 
Kolping Boys b1-Hellas Sport b1 vr.sch.)zaterdag         11.30                                   J. Breedt 
Kolping Boys c1-Hellas Sport c1 (vr.sch.)zaterdag        13.00                                   D. Makelaar 
Hellas Sport c2-Kolp.Boys c2 (vr.sch.) zondag 9 jan. !  11.30              
 
Dit zijn de 4 enige wedstrijden in dit weekend. De week erna is er weer een volledig competitieprogramma ! 
 
De trainingen ! 
De eerste trainingen van 2005 vinden plaats op maandag 3 januari ! Tussen Kerst en Oud & Nieuw is er niets ! 
 

De juniorencommissie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2005 toe ! 
 
Paastoernooi 2005 ! 
Tot nu toe hebben we de volgende teams bekendgemaakt: AJAX, AZ, Willem II, fc Groningen, Excelsior Moeskroen en fc Shu-
toku Tokijo. Drie van bovenstaande verenigingen komen met hun C-junioren en vier verschijnen er met hun B-junioren. AZ 
komt dus met beide teams ! 
We kunnen nog 3 namen toevoegen aan de Nederlandse deelnemers en daarbij zit o.a. de bekerwinnaar van vorig jaar bij de B-
junioren. We zijn dan ook heel trots om de volgende clubs aan ons rijtje toe voegen: 
 

fc Utrecht         P.S.V.         Stormvogels/Telstar 
 
 
Utrecht komt met 2 ploegen, P.S.V. met de B1 en Stormvogels/Telstar is de onbetwiste koploper bij de 2e Divisie C-junioren. 
Er ontbreken nog 3 buitenlandse teams. Wie zullen het worden ? In ieder geval wederom één heel bijzondere naam . 
 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! 
De meiden informeerden al:”Wij staan nu toch zeker wel bovenaan in deze onderlinge competitie ?” 
Nou, dames , het gaat de goede kant op ! Ze staan “vet”aan kop. 
De stand: 
1e           ms.ju. b1                11        28                     2,56 gemiddeld. 
2e           c4                          11        23                     2,09                        Eventueel gespeelde wedstrijden van  
3e           a3                          11        15                     1,36                        het afgelopen weekend zijn nog niet 
4e           c3                          10        13                     1,30                        in deze stand opgenomen !                    
5e           b4                          10          9                     0,90 
6e          a4                          10          6                     0,60 
7e          c6                            5          3                     0,60                        Het zal dus gaan tussen de meiden van B1 
8e           c5                          10          6                     0,60                        de jongens van C4 !  
9e           ms.ju. b2                12          7                     0,58                        Of worden we nog verrast ?? 
10e         b5                          11          6                     0,56                          
11e         b3                          11          6                     0,56                        Onderin is het zonodig nóg spannender !! 
 
Zaalvoetbal op dinsdag 28 december !! 
We hebben over interesse wederom niet te klagen ! Iedere ploeg heeft 1 uur zuivere speeltijd voor de kiezen ! 
We spelen in Alkmaar-Noord bij het vroegere Jan van Scorelcollege, het tegenwoordige Daltoncollege vlakbij de Mare. 
 
Enkele afspraken: 
a)Wat neem je wél mee ?-- zaalschoenen(niet met zwarte zool), voetbaltenue en douchespullen. 
b)Wat neem je niét mee ?-- waardevolle spullen(sieraden,mobieltjes),dure schoenen/kleren en óók geen eigen bal. 
c)De zaalvoetbalregels gelden, maar de scheidsrechters zullen coulant zijn…..dus. 
d)Het eerstgenoemde team trekt de hesjes aan De tijd loopt door, dus doe dit snel ! 
 
De juniorencommissie is vanaf 8.30 uur vertegenwoordigd door Richard Meijer en Harry van der Lem. Vanaf 13.00 uur 
denken Piet Ursem en Jan Kraakman de sporthal ook gevonden te hebben ! 
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Het programma : zie de volgende bladzij- de ! 
 

POULE 1: C6 en C5            de bloemko-
len :                                     de spitskolen :            de rode kolen: 
  9.00-  9.15 bloemkolen-spitskolen     Robbie Pater                               Max Wijbenga                           Martijn Zuurbier 
  9.15-  9.30 bloemkolen-rode kolen     Stefan Zwaga                             Jacob Jan Stenacker                   Christian v. Looy 
  9.30-  9.45 spitskolen-rode kolen       Fabian Burgering                        Lesley Maria                              Nick Roos 
  9.45-10.00 spitskolen-bloemkolen     Maikel Driebergen                      Luka Kueter                               Vincent Vleugel 
10.00-10.15 rode kolen-bloemkolen    Jelle Verhoeven                          Barend Vogel                             Serkan Yildizeli 
10.15-10.30 rode kolen-spitskolen       Rutger Vis                                  Jorian Frederiks                         Bertold Mienes 
                                                            Sertan Yildizeli                           Pertti Marees                             Dennis Lazie 
                                                                                                                                                                 Stef Horn 
                                                            Coach:                                        Coach:                                      Coach:Jan Mienes 
 

POULE 2: C4 en C3                      de bieten :                                      de stoofperen :                          de winterwortels: 
10.30-10.45 bieten-stoofperen        Leon Wever                                    Ghalid Gharbouni                      Kevin Kloek 
10.45-11.00 bieten-winterwortels   Maurits Kool                                   Roy van Duin                             Nicky Leeuwenkamp 
11.00-11.15 stoofperen-wortels      Ole Snel                                          Bon Bunlian                              Tuan Ngo 
11.15-11.30 stoofperen-bieten        Gido v. Ravenzwaai                        Daniël Haveman                        Frank Nijkamp 
11.30-11.45 winterwortels-bieten   Emre Sanli                                      Stefan Franke                             Rick Hibma 
11.45-12.00 wortels-stoofperen      Marlon Vries                                   Jasper Asman                             Christiaan v. Dijk 
                                                       Sepouh Abrahamicin                        Tim v.d. Ende                             
 

                                                       Coach:                                            Coach: Jan Bont                        Coach: Martijn v.Dijk 
 

POULE 3: B3 en B4                      de snijbonen :                                de sperziebonen:                      de tuinbonen: 
12.00-12.15 snijbonen-sperziebonen  Stefan Butter                                Jody Dap                                    Marco v.d. Ende 
12.15-12.30 snijbonen-tuinbonen      Brian v. Esseveld                         Chris Wever                               Rob de Vries 
12.30-12.45 sperziebonen-tuinbonen Daan de Ruiter                             Ceesjan Marees                          Roy Kamminga 
12.45-13.00 sperziebonen-snijbonen  Maikel Burger                             Mike Tol                                    Björn Florijn 
13.00-13.15 tuinbonen-snijbonen       Rolin Barsingerhorn                    Jeffrey Dekker                           Tim Heinis 
13.15-13.30 tuinbonen-sperziebonen  Daniël Valdez Diaz                     Rodney Wijdenbosch                 Siem Schaaf 
 
                                                       Coach: Henri Burger                      Coach:Jeroen Dekker                Coach: 
 
POULE 4: A3 en A4                     de grauwe erwten :    hachee :                            de bruine bonen :       hutspot : 
13.30-13.50 grauwe erwten-hachee Jan Bolt                      Danny Jöckel                    Mark Vrasdonk            Tim Eskens 
13.50-14.10 bruine bonen-hutspot  Niels v.d. Molen          Mauritsio Murroni             Thomas de Wit            Jos Korver 
14.10-14.30 br.bonen-gr.erwten      Lucas v. Hoorn            Erik Loomans                    Rachid v. Wijk            Niels Tuinman 
14.30-14.50 hachee-hutspot            Stefan Doef                 Jan Schaaf                         Kristian Schmidt          Daniël Schra 
14.50-15.10 gr.erwten-hutspot        Volkan Kaya               Vincent de Vries               Joep de Weert              Metin Gönen 
15.10-15.30 hachee-br.bonen         Tobias Bakker             Tim Baltus                        Michel v.d.Leest          Erik Meijer 
                                                       Maarten Oudhoff         Thomas Klei 
 
                                                       Coach: Jan Bolt          Coach:Cock de Vries       Coach:                        Coach:R.Meijer 
 
POULE 5: de meisjes                    de bosuitjes:                                   de sjalotjes:                                de bieslookjes: 
15.30-15.45 bosuitjes-sjalotjes       Evelien v.Nieuwkerk                       Romy de Jong                             Willemijn Groot 
15.45-16.00 bosuitjes-bieslookjes   Simone Liefting                              Mechteld Korse                          Guda Scholten 
16.00-16.15 sjalotjes-bieslookjes    Esther ter Steege                             Sandra den Nijs                          Fenke van Veen 
16.15-16.30 sjalotjes-bosuitjes       Simone Vrasdonk                            Marije Ruijs                                Kayleigh de Jongh 
16.30-16.45 bieslookjes-bosuitjes   Natascha Egbergen                          Nikki Dumont                             Dixxie v. Aakster 
16.45-17.00 bieslookjes-sjalotjes    Melissa v.’t Hoff                             Naomi Barten                              Chantal ost 
                                                       Lydia Steygeman                            Nikki Beers                                 Sanne Vendel 
 
                                                       Coach:                                            Coach:Janneke Ruijs                  Coach: 
 
Zoals jullie zien staat er dit jaar behoorlijke winterkost op het programma ! 
Bijna elk team is voorzien van een coach. Daar waar nog niemand staat, hopen we dat er spontaan een enthousiaste vader of 
moeder op de bank plaats neemt. Zo moeilijk is het niet ! 
 
We wensen iedereen veel zaalvoetbalplezier toe ! 
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ZAALVOETBAL DE RIETSCHOOT KOEDIJK 

PUPILLEN 
 

WOENSDAG 29 DECEMBER 
 
E-5, E-6, E-7 en E-8                   Aanwezig     08.45       Aanvang  1e wedstrijd                 09.00       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               11.15 
 
F-2,F-3, F-4 en F-5                     Aanwezig    11.00        Aanvang 1e wedstrijd                  11.15       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               13.30 
 
E-2, E-3, E4, en F-1                   Aanwezig     13.15       Aanvang 1e wedstrijd                  13.30       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               15.45 
 
D-6 en E-1                                  Aanwezig     15:30       Aanvang 1e wedstrijd                 15.45       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               18.00 
                                                                                                                                                           

 

DONDERDAG 30 DECEMBER 
                                                                                              
D-5, D-7 en D-8                          Aanwezig     08.45       Aanvang  1e wedstrijd                 09.00       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               11.15 
 
F-6,F-7, F-8 en MINI                   Aanwezig    11.00        Aanvang 1e wedstrijd                  11.15       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               13.15 
 
Kabouters                                  Aanwezig    13.00       Aanvang wedstrijd                   13.15 
                                                                                       Aanvang penaltyschieten        13.45     
 
D-2, D-3 en D-4                          Aanwezig     14.00       Aanvang 1e wedstrijd                  14.15       
                                                                                       Einde laatste wedstrijd               16.30 
D-1                                              Aanwezig     16.15       Aanvang                                     16.30        
                                                                                       Einde                                          18.00 
 
 
Start trainingen en competitie overige pupillenteams in januari 
In de week na 15 januari  worden  de trainingen weer hervat voor de start van de voorjaarscom-
petitie. De competitie start 22 januari.   
 
ZAALVOETBAL KABOUTERS DONDERDAG 30 DECEMBER IN DE RIET-
SCHOOT TE KOEDIJK 
Op DONDERDAG 30 december aanvang 13:00 worden alle kabouters uitgenodigd voor 
het zaalvoetbal.    
Na afloop van de wedstrijd om 14:15 worden er penalties genomen. Iedere kabouter valt 
in de prijzen.   
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NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2005 

 
                             FINALE PENALTYSCHIETEN PUPILLEN 
         
De volgende spelers en winnaars van de voorrondes van het penaltyschieten worden uitgeno-
digd voor de finale op Nieuwjaarsdag.  
F1    Mustafe Baré                     E1    Denzel v. Blarcum             D1    Oglucan Ogul 
F2    Mathijs Zevenhek              E2    Nick Molenaar                    D2   Ruben Haverkate 
F3    Bas Groenewoud               E3    Dion Trap                           D3   Kevin Bleeker 
F4    Thomas v.d.Linden            E4    Leon Met                            D4   Wessel Stal 
F5    Eloy Zuurbier                     E5    Sevgul Mahmud                 D5   Danny van Kerkhof 
F6    Iefke Grotenhuis                E6    Yannick de Jager               D6   Koen de Goede 
F7    Sammy Kootirab                E7    Bojan Kok                           D7   Yannick Zuurbier 
F8    Dennis Vos                        E8    Bloyse Houtkoper              D8   Ivo Bakker 
Mini  Wessel Molenaar                                                                   
 
 
                 Aanvang          F-pupillen        15.00 uur 
                                          E-pupillen        15.20 uur 
                                                         D-pupillen        15.40 uur 
 
 
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine. Alle spelers en ouders worden vriendelijk 
verzocht aanwezig te zijn. Iedere speler krijgt een prijs. 
 
 
N.B. INDIEN EEN SPELER NIET AANWEZIG KAN ZIJN. GAARNE AFBELLEN BIJ JAAP DE 
VRIES 
Tel  072-5617201 of bij de coordinator 
 
 
                          PUPILLENSCHEIDSRECHTERS GEVRAAGD!!!!! 
          Welke  A-,B-, of  C-junior vindt het leuk om pupillenwedstrijden te fluiten. Die kan zich         aan-
melden bij de pupillencommissie 
                                                                                                 Tel 072-5617201 
 
 
 
               AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN 
 
                  Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. 
                  Het gehele pupillenvoetbal valt onder District West 1 Categorie B uitgezonderd de D1,  
                  welke in Categorie A valt. 
 
                  Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders  
                  gebeld worden, die op hun beurt de spelers van zijn of haar team bellen.  
                  Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen.  
                  De telefoonlijn is dan overbezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere 
                  verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden. 
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Overzicht najaarscompetitie Pupillen: 
 
D-pupillen 
D1  speelt in de Hoofdklasse een hele jaarscompetitie en staat op een 7e plaats. In de 13 wedstrijden werd 
er 5 x gewonnen,7 x verloren en 1 x gelijk gespeeld. 
Voor D2 was dit najaar de 1e klasse te zwaar. 1 x gelijk en de rest verloren. Verzoek aan KNVB voor her-
indeling in lagere klasse gedaan 
D3 helaas ook laatste geworden. In het voorjaar zullen de resultaten zeker beter worden  
D4 tijdens de competitie in een lagere klasse ingedeeld.In december werd de eerste overwinning behaald. 
D5 won 1 x, verloor 8 x en speelde één wedstrijd gelijk en eindigde als 6e 
D6 speelt met de E-pupillen een helejaars competitie. In deze zware competitie staan zijn 
      halverwege op de 9e plaats. 3 x gewonnen, 2 x gelijk en 7 x verloren. 
D7 een leuk team en goede middenmoter. Wat resultaten betreft het beste D-team. 
D8 Elf wedstrijden, 1 x gewonnen, 1 x gelijk en 9 x verloren, In het begin moesten de jongens erg aan el-
kaar wennen. In november en december werden de resultaten beter zelfs de eerste overwinning 
 
 
E-pupillen 
E1 eindigde op een tweede plek achter Flamingo’s. In het voorjaar in de 1e klasse zullen zij het zwaarder 
krijgen. 
E2  had een heel moeilijk najaar. 2x gelijk en rest verloren. In het voorjaar zullen de resultaten zeker beter 
worden 
E3 werd laatste met 8 punten. 
E4 Een middenmoter op de 6e plaats.4x winst, 8x verlies  
E5 was ook te zwaar ingedeeld 2 x gewonnen en 9 x verloren 
E6 een uitstekende 3e plaats. 6x winst,3x verlies en 2x keer gelijk 
E7 Met 16 punten uit 11 wedstrijden werden zij 5e. 
E8 Een nieuw team en begonnen in de maand november. 4 wedstrijden gespeeld 3 x verlies en 1 x gewon-
nen 
 
 
F-pupillen 
F1 Kampioen van het najaar. Er werd 1x verloren tegen de naaste concurent Foresters. In het voor jaar 
verder als E-9       
F2 eindigde op een uitstekende 2e plaats met 9 gewonnen wedstrijden, 2x gelijk en 1x verlies. 
F3 een goede middenmoter en 4e in de eindstand. 
F4 een 5e plek met 3 gewonnen wedstrijden  3x gelijk en 5 x verlies. 
F5 deed het ook prima en eindigde op de 3e plaats. 24 punten uit elf wedstrijden 
F6 op een prachtige 2e plaats Er werd 6x gewonnen, 2x verloren en 1x gelijk gespeeld 
F7 op een  4e plek. Zij speelden 11 wedstrijden 5x winst,2x gelijk en 5x verlies. 
F8 KAMPIOEN en zij begonnen pas in oktober aan de competitie. Alles gewonnen en 1x gelijk. 
GROTE KLASSE  
De MINI pupillen deden het ook goed met wisselende resultaten. Uit deze groep zal 
     een nieuw F-team (F9) aan de voorjaarscompetite mee gaan doen 
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Hollandia D1 – Kolping Boys D1 
Uitslag: 3 - 1 
Na de warming-up begonnen  we aan 
de wedstrijd . Ongeveer halverwege 
de eerste helft  kregen we een penal-
ty tegen iedereen van Kolping vond 
het onterecht. Thijs hield bijna de pe-
nalty tegen maar Hollandia scoorde 
toch. 
5 minuten later scoorde Joel de 1-1. 
Een paar minuten daarna werd Niels 
onderuit getrapt terwijl hij niet de bal 
had. Maar de scheids liet doorgaan 
en daaruit scoorde Hollandia de 2-1. 
In de tweede helft had Joel een grote 
kans maar die kwam op de keeper te-
recht. Bij een corner van Hollandia 
was er een opruim foutje van ons, 
dus daar scoorde Hollandia uit het 
werd 3-1. 
Jammer jongens volgende keer beter  
Matthijs 
 
A.F.C. ‘ 34  E1 – Kolping B. E1 
Uitslag: 0 – 1 
Laten we over deze ontmoeting 
slechts het volgende vermelden: 
Als je ook je slechte wedstrijden wint, 
ben je een topper!! 
                                         René  
 
Kolping Boys E1 – De Rijp E2 
Uitslag 2 – 0 
Onder het toeziend oog van interim 
coach Youri begon E1 deze gure za-
terdagmorgen met veel zin aan de 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
en de laatste wedstrijd in deze poule. 
(Na de winterstop spelen we een 
klasse hoger). Het welbekende 
schokeffect resulteerde reeds in de 
2e minuut in een 1-0 voorsprong. 
Door lekker fel voetbal schoot Lars 
ons naar deze voorsprong. 
Kolping ging met mooi combinatie-
voetbal door en al 1 minuut later wist 
Denzel vanaf rechts een mooie voor-
zet te geven die onberispelijk door 
Jesper werd ingeknald: 2-0. De Rijp 
kwam in het stuk niet voor zodat Ri-
cardo, Bart, Tim en Falco achterin de 
aanval steeds opnieuw konden voe-
den.  
Een mooi schot van Steven werd 
door Jesper van richting veranderd 
maar raakte de lat. Vanaf links kreeg 
Daniel een paar goede kansen en 
wist ook de paal te raken. Kolping 
creëerde vandaag erg veel kansen 
Alleen in de afronding waren we niet 
zo gelukkig. Ook had de Rijp een pri-

ma keeper. Ook in de 2e helft was 
het spel helemaal voor Kolping Boys. 
Helaas moest Denzel uitvallen met 
keelontsteking. Ook zonder wissels 
gaf Kolping niets weg en bleef zelf 
genoeg kansen krijgen om te scoren. 
Steven weer op de lat, Jesper een 
teenlengte te kort. Zal ook te maken 
hebben gehad met de venijnige ha-
gelstenen en bijbehorende tempera-
tuur. Toch vandaag weer genoten 
van het spel en de vechtlust van onze 
jongens 
  
René Schmidt 
 
Kolping Boys E2 – SVW E4 
Uitslag  1-6 
Demis Rousos had ooit een wereldhit 
met het nummer “My friend the wind”, 
of het deze onstuimige morgen ook 
onze vriend zou zijn…? 
Het had al flink geregend en geha-
geld en de harde wind deed er nog 
een schepje bovenop. Vol goede 
moed en met de wind als derde partij 
werd er afgetrapt.  
Het bleek al snel dat onze jongens er 
zin in hadden, en we hielden elkaar 
mooi in evenwicht met mooie combi-
naties en goede kansen aan beide 
kanten.  
We wisten de paal van het doel weer 
goed te vinden en konden goed 
druk  houden, maar na 16 minuten 
was het met een goed uitgespeelde 
counter van SVW toch raak en knalde 
de bal onhoudbaar in de touwen. On-
ze jongens lieten het er niet bij zitten 
en zetten flink druk op de SVW ver-
dediging. Na een flitsende aanval, 
waarbij alle combinaties uit de kast 
werden gehaald, en de hele ploeg in 
het strafschopgebied van SVW was 
te vinden kon Bert een mooie assist 
geven aan Sietze die hem toen hard 
achter de keeper van SVW liet ver-
dwijnen. Met die 1-1 stand gingen we 
de rust in. Na de rust ging het lekker 
gelijk op, maar de harde wind ging 
ons parte spelen. De bal kwam niet 
meer weg bij ons doel, het leek wel of 
alles onze kant op werd geblazen, en 
in no-time stonden we 6-1 achter. On-
ze mannen probeerden het tij nog te 
keren, maar het bleef tegen de wind 
in behangen. 
…en die plaat van Rousos….
weggewaaid, de wind was niet onze 
vriend! 
Rob 

Kolping B. E5  -  Egmondia E3 
Uitslag: 2 - 0 
De reeks van overwinningen zou wor-
den voortgezet! Vandaag moest er 
revanche genomen worden op Eg-
mondia. De eerste kans was voor 
Kolping. Dennis knalde de bal echter 
op de lat. Niet lang daarna toch 1-0. 
Jack plaatste zijn linker goed onder 
de bal waarop de keeper vervolgens 
kansloos was. Egmondia kwam er 
niet aan te pas door het goed verde-
digende werk van Justin, Sevgul en 
Jelle. Destan had daardoor weinig te 
doen. Op het middenveld zorgde Ry-
an en Jack en Dennis voor voldoende 
aanvoer naar Job en Vigo. Het was 
uiteindelijk Vigo die vlak voor rust met 
een bekeken afstandschot voor 2-0 
zorgde. 
De tweede helft geloofde Kolping het 
wel een beetje. Egmondia was niet in 
staat nog iets te forceren en zodoen-
de was de tweede overwinning op rij 
een feit! 
Een supporter! 
 
Kolping B. E5  -  Kolping B. E8 
Uitslag: 4 - 6 
Na twee weken niet te hebben ge-
speeld, een oefenwedstrijd tegen 
E8. Ryan uitgeleend aan de E8 
omdat er onvoldoende spelers 
waren. De eerste helft een sterker 
E5. Desondanks met de rust 2-2. 
Voor E5 was Vigo twee keer doel-
treffend, terwijl Ryan aan de ande-
re kant er ook twee wist in te leg-
gen. Na de rust weer een sterker 
E5 maar de mooiste kansen wer-
den om zeep geholpen. Uiteinde-
lijk was het Justin, die na een goe-
de steekpas van Vigo, knap voor 
3-2 zorgde. Daarna was het Job 
die de 4-2 liet aantekenen. Geata-
no die van de D6 ‘ingehuurd’ was 
om de E8 aan te vullen zorgde 
voor 4-3. Bij E5 liep het niet meer. 
De ene na de andere kans werd 
gemist. Het was E8 die vervol-
gens naar een 4-6 einduitslag 
counterde. 
Een ouder! 
   
Kolping B. E8  -  Kolping B. E5 
Uitslag: 3 - 4 
Kolping E5 was uit op revanche na de 
nederlaag van vorige keer. Justin 
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deed met de E8 mee, omdat  die on-
voldoende spelers hadden. Al snel 
was het 0-1. Uit een schot van Dennis 
ging de bal via een speler van E8 het 
doel in. Kort erna 0-2. De keeper ver-
werkte een schot van Ryan niet goed 
en Vigo was er als de kippen bij om 
de bal binnen te schieten. Daarna 
was het Job die voor 0-3 zorgde, na-
dat Ryan verzuimde de bal in eerste 
instantie binnen te schieten. E8 deed 
iets terug via Justin die de bal netjes 
langs Destan in het doel schoot, 0-3. 
Vlak voor rust schoof Jelle de bal be-
heerst tussen de benen van de kee-
per binnen, 1-4. 
In de tweede helft had Vigo gewisseld 
met Justin. Vlak na de aftrap was het 
meteen raak. Vigo krulde vanaf links 
de bal in de uiterste rechterhoek, 2-4. 
Niet lang daarna was het weer Vigo 
die met een daverende knal de bal 
van zo’n twintig meter in de kruising 
schoot, 3-4. Daarna werd er niet meer 
gescoord en hielden de teams elkaar 
in evenwicht. Zo nu is het tijd voor 
een winterslaap! 
Een supporter! 
 
 
Kolping B. E6 - Reigersboys E12    
Uitslag: 7 - 0 
Dit was een van de laatste wedstrij-
den van de voorjaarscompetitie en de 
jongens 
hadden er weer veel zin. 
We dachten dat het een moeilijke 
wedstrijd zou worden, maar dat was 
gelukkig niet waar. Justin was goed 
op dreef en scoorde gauw 1-0. We 
speelden deze wedstrijd heel erg 
goed over, wat al gauw een ruststand 
gaf van 4-0. 
Tom probeerde ook tevergeefs te 
scoren, wat aldoor maar net niet luk-
te. Eens gaat  hij erin hoor, blijven 
schieten op het doel. Justin scoorde 
nog 2x een gave hattrick dus en onze 
Lars en Kevin scoorden ook. En een 
eigen doelpunt eindstand 7-0. Nigel 
had het erg druk op doel om zich zelf 
warm te houden haha. Max en Yan-
nick voetbalden ook erg goed en Yan-
nick scoorde ook weer zijn opa stond 
te glunderen langs de lijn. Dit had hij 
nog niet gezien. En tenslotte onze 
Bart die kwam dit keer niet tot een 
doelpunt Bart volgende week 
weer??? 
Jongens we zijn geëindigd op de der-
de plaats dat is klasse nu nog een 

wedstrijd alles Geven, dan hebben we 
goed gespeeld en hopelijk na de win-
terstop gaan jullie zo door. 
Prettig feestdagen en een goed voet-
baljaar 2005. 
Peter Wortel 
 
S.V.W.27 E 11 - Kolping Boys E 
6  
Uitslag: 1 - 6 
Op een koud en guur (regen, hagel 
en veel wind) veld van s.v.w.27 werd 
de belangrijke wedstrijd s.v.w.- 
kolping gespeeld. Belangrijk voor kol-
ping dus want een overwinning was 
nodig voor handhaving bij de top 3. 
Kolping was in deze niet zo spannen-
de strijd veel sterker dan s.v.w.. Na 
een wat moeizaam begin was het 
Lars die kolping op een verdiende 0-1 
zette. Kolping vocht door, en na een 
mooie voorzet van Yannick, die te 
moeilijk te verwerken was voor de 
verdediging van s.v.w. , waardoor ze 
hem maar in eigen doel schoten 0-2. 
De verrassing bij de meegereisde 
supporters (vaders en opa’s een com-
pliment om bij deze weersomstandig-
heden toch weer present te zijn) was 
groot toen s.v.w. zowaar onze prima 
keeper Nigel wist te passeren. 1-2. 
Zou het dan toch nog moeilijk worden 
voor de mannen van Matte en John. 
Nee dus , want wederom was daar 
Yannick die een corner zo goed nam 
dat s.v.w. er weer geen raad mee wist 
en de bal weer in eigen doel weg-
werkte.1-3. Hierna mochten de spe-
lers de kleedkamer opzoeken en de 
supporters de warme kantine. Over 
de 2e helft weinig nieuws. Een veel 
sterker kolping werkte aan een grote 
uitslag. Kevin maakte met een mooi 
doelpunt 1-4 en Lars maakte met zijn 
2e de 1-5. Uit een voorzet van jawel 
alweer Yannick maakte Justin de 1-6 
wat ook de eindstand werd. Kevin 
schoot nog keihard op de paal . Man-
ne, jullie hebben een prima ploeg en 
ik hoop dat jullie nog lang met elkaar 
door kunnen spelen want jullie heb-
ben allemaal hard gewerkt en goed 
gevoetbald. Ik ken helaas niet al jullie 
namen want anders had ik die ook 
genoemd. Nog een raad: pingel alle-
maal iets minder maar speel de bal 
eerder naar elkaar over dan gaat het 
voetballen nog wat makkelijker.  
Opa. 
 
KSV E5 – Kolping Boys E7 

Uitslag: 7 – 0 
Vandaag zonder Amin & Jamie 
richting Heerhugowaard. Lekker 
weertje, goede zin en zware te-
genstander. Met een nieuwe voor 
& achterhoede was het even wen-
nen en de tegenstander wist daar 
meteen van te profiteren. 
Er werd hard gewerkt, goed ver-
dedigd, maar de tegenstander 
was net iets sterker en we gingen 
de rust in met 3-0. De 2e helft 
stonden wij goed en wisten wij 
keer op keer door de verdediging 
heen te breken en alhoewel wij 
veel doelkansen kregen gingen 
zeer niet in. 
Er werd door KSV hard en ruw ge-
speeld. Dit gesteund door ouders 
en coach vanaf de kant “pak hem, 
ga erin, leg hem neer etc. “, wat 
zonder consequenties van de 
scheidsrechter ook daadwerkelijk 
gebeurde. Toen hier iets van ge-
zegd werd, kregen wij bijna ruzie. 
Toch ben ik apetrots, dat wij ge-
woon lekker voetballen in een leuk 
team, waar sportief en samen ge-
speeld wordt. Soms winnen we, 
vandaag verliezen we. It’s all in 
the game! 
 
Dynamo E2 - Kolping Boys E8 
Uitslag: 13 - 1 
Manuel had zich ziek gemeld. En met 
een grieperige Diede was E8 dus 
behoorlijk gehandicapt. Suliman en 
Bloyce  eigenlijk twee spitsen  
versterkten de verdediging. Aanvan-
kelijk werkte dat goed. Maar zo gauw 
die 
twee naar voren trokken, ontstonden 
er achterin gaten. De ploeg uit Ursem 
maakte daar dankbaar gebruik van. 
De rust ging in met een 5-0 achter-
stand. 
In de tweede helft viel Diede defintief 
uit en Dynamo scoorde er lustig op 
los. Gelukkig maakte Charlie nog een 
tegendoelpunt. 
 
Kolping B. E5 – Kolping B. E8 
Uitslag: 4 - 3 
Het was het tweede duel tussen de 
twee Kolping-teams. Het eerste werd 
met 6-4 door E8 gewonnen. In deze 
wedstrijd speelde vooral de wind een 
grote rol. E5 had 'm in de eerste helft 
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mee en ging sterk in de aanval. Het 
resulteerde in een ruststand van 4-1. 
Na de limonade zette E8 de achter-
volging in. Ze kwamen niet verder dan 
4-3. Desondanks kreeg E5 veel kan-
sen, maar de schoten ging net naast 
of over. Bij het penalty-schieten toon-
de E8 zich de sterkste. 
 
 
Kolping B. F1 – De Foresters F1 
Uitslag: 5 - 0 
Kolping Boys F1 heeft tot nu toe  
alles gewonnen, maar vandaag 
moesten ze tegen de Foresters, die 
ook alles gewonnen heeft. Niet van 
plan aan de zegereeks een einde te 
maken begon Kolping lekker fel. Dave 
op doel. Dylan, Wence en Gijs achter. 
Styn in het midden en Rutger, Ronald 
en Mustafe voor. De jongens drongen 
al meteen goed aan en het was wach-
ten op de 1-0. Na een goede actie 
van Styn was de doelman kansloos. 
Na een foutje in de defensie van de 
Foresters maakte Styn ook de twee-
de. Onmiddellijk gevolgd door een 
mooie actie over links kon Dylan 3-0 
maken. Na een knappe voorzet van 
Ronald maakte Mustafe 4-0. 
De tweede helft kwam de Foresters 
sterk opzetten, maar Dave hield het 
doel schoon. Na een mooie corner 
van Mustafe kopte Rodney knap bin-
nen en was de wedstrijd beslist. 
Nico 
 
Kolping Boys F3 – Foresters F4 
Uitslag: 6 - 1 
Op zaterdagochtend was het prachtig 
voetbalweer Deze morgen mocht de 
F3 weer eens een keer. Na twee 
weekeinden rust was de gretigheid 
lang niet uitgeblust. Ze hadden dus 
volop zin en al snel schoot Max de 1-
0 erin. Roy en Stefan B. wisten de Fo-
resters goed af te stoppen Het enige 
gevaar kwam bij de hoekschoppen. 
Deze stand bleef staan tot aan de 
thee, maar in de tweede helft zat het 
helemaal mee. De supporters hadden 
het niet verwacht. Dat deze helft nog 
6 doelpunten bracht 
Het tweede doelpunt kwam van Bram, 
waardoor de F3 op 2-0 kwam Daarna 
ging het erg snel. Dat merkte Fores-
ters wel. De thuisclub creëerde kans 
op kans Dankzij de trainingen van 
Hans. Frank scoorde van grote af-
stand. Met zo’n goal haal je nog eens 
de krant. Toen zorgde Bram voor de 

4-0 en de 4-1 Steve stond daarbij op 
het verkeerde been. Hij deed de hele 
wedstrijd niks verkeerd, want hij was 
door Foresters niet 1 keer gepas-
seerd. De tegenstander was daarna 
behoorlijk verward. Dat kwam zeker 
door het goede spel van Jard. Iedere 
positie was goed bezet en het was 
nog lang niet uit met de pret. Dat de 
F3 veel te sterk was, bleek door de 5-
1 van Bas. Na een hoop goede voor-
zetten 
Kon Stefan er ook nog eentje zetten 
Hij speelde eerst de verdediging zoek 
en schoot de bal in de korte hoek. Er 
viel dus volop te genieten, ook voor 
de twee Zwarte Pieten. Kortom, dit 
was een wedstrijd vol plezier tegen de 
Foresters F4 
Grtz, Ronald van E. 
 
Jong Holland F2- Kolping B. F3 
Uitslag: 2-2 
Nog niet zolang geleden heeft Marco 
Borsato voor veel toeschouwers op 
dit terrein nog voor een spetterend 
optreden gezorgd. 
Dit keer was het de beurt voor de 
mannen van F3 om voor iets minder 
toeschouwers te laten zien wie in de-
ze Alkmaarsche derby de beste zou 
zijn. 
Op een voetbalveldje achteraf, onge-
veer net zo groot als het tafelvoetbal-
spel in onze eigen kantine, begon F3 
fanatiek aan de wedstrijd. Gedurende 
de eerste helft stonden vrijwel alle 
spelers in de doelmond van Jong Hol-
land. Slechts een keer wisten wij het 
net te vinden door een schitterend 
doelpunt van Jart. 
Na rust werd het een heel ander ver-
haal, het leek wel of het Sinterklaas-
feest was begonnen. 
Al vrij snel keken we tegen een 2-1 
achterstand aan! 
Met nog een paar minuten te gaan 
besloot het gehele team alles of niets 
te gaan spelen en met resultaat. Na 
een mooie aanval kon Bas de bal 
prachtig in het doel schieten en werd 
de eindstand bepaald op 2-2. 
Bij de penaltyreeks lieten we nog 
even zien wie de beste was! 
Benieuwd of de F3 volgende week na 
het Sinterklaasfeest nog een com-
pleet elftal op de been kan brengen. 
 
Kolping Boys F6 - Berdos F6 
Uitslag: 8 - 0 
Vandaag moest aan het doelsaldo 

gewerkt worden en dat pakte goed 
uit. We hadden afgesproken om de 
achterhoede voor te laten spelen en 
de voorhoede achter. Het bleek dat 
wij over een breed inzetbaar team be-
schikken, want het maakte voor het 
aantal doelpunten niet uit. Met maar 
liefst 8 – 0 werd Berdos opgerold en 
wederom een bijzonder moment was 
dat ook Daan zijn eerste doelpunt van 
de competitie scoorde met een roller-
tje over de grond precies in de hoek. 
Gefeliciteerd Daan. Alle spelertjes 
hebben nu ten minste een keer ge-
scoord. Sjoerd opende de score 
waarna Dani de snelle 2e scoorde. 
Nick krulde de bal mooi over de kee-
per en het was 3 – 0. De wedstrijd 
was gespeeld. De stand werd uitein-
delijk bepaald door doelpunten van 
Niels en Iefke die beiden een prima 
wedstrijd speelde. Amsel speelde als 
een spelverdeler en Mick was samen 
met Rick een belangrijk pion in het 
centrum. We pasten ons iets teveel 
aan aan de tegenstander die ver naar 
achter speelde waardoor de ruimte te 
klein werd en het moeilijk doorkomen 
was. Toch werd de inzet beloond met 
een hoge score. Man van de wedstrijd 
was Daan vanwege zijn eerste goal 
en Niels omdat hij bewees ook in 
dienst van het elftal te kunnen spelen 
en anderen de gelegenheid gaf te 
scoren. 
Coach….  
 
Wedstrijdverslag minipupillen 
27-11-2004 
We moesten tegen Uitgeest en ver-
trokken om 8.35 uur. Zoals altijd wa-
ren we veel te vroeg! Nog even had-
den we de tijd om lekker te dollen met 
elkaar. Het team van Mitchell, Dun-
can, Wessel en Bas kreeg versterking 
van Klaas (nee, niet Sinterklaas zoals 
Wessel al vroeg) die was zo sportief 
om zijn shirt om te draaien en als te-
genpartij bij ons mee te spelen. Het 
ging prima, ook bij Lola, John, Max en 
Dave. Team 1 speelde 2 keer gelijk 
en team 2 won en verloor een keer. 
En Klaas van Uitgeest bedankt want 
die scoorde wel mooi voor ons! We 
maken ons alweer klaar voor volgen-
de week, want vorige keer hebben we 
van Castricum gewonnen, dus dat 
moet thuis voor eigen publiek ook ze-
ker lukken.  
Een supporter. 
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