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BESTUUR 
VOORZITTER 
Jacco Buisman ……….....06-51137072 
VICE-VOORZITTER 
Dick Veel ...............…………. 5128581 
SECRETARIS 
Gerard Venneker........………..5155432 
 
 
 
SENIOREN 
Gerard Bobeldijk.......…………5405918 
JUNIOREN 
Richard Meijer… .……………..5744278 
PUPILLEN 
Gerard Twisk…………………..5112281 
KANTINECOMMISSIE 
Ed Pronk……………………….5628519 
 
 
 
 
 

AFDELINGEN 
SENIOREN  
Ton Schut………………………5625755 
JUNIOREN 
Jan Kraakman .............…...….5742132 
PUPILLEN 
Jaap de Vries.............………..5617201 
DAMES 
Marlies Pluijmers……………...5619399 
ZAALVOETBAL 
Peter Verhoeven ...…………...5153952 
 
 
 
 
 

OVERIGE FUNCTIES 
HOOFDTRAINER 
Rob Klanker……………………5153521 
TERREINDIENST 
Theo Vingerling………………..5151901 
CONTRIBUTIES  
Jacques Peetoom .......………5209168 
BEZORGING CLUBBLAD 
Wout van Dijk .........………….5115723 
 
 
 

LEDENMUTATIES 
Aan- , afmeldingen en doorgeven 
van adreswijzigingen uitsluitend 
schriftelijk of per E –mail. 
Ledenadministratie@kolpingboys.
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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 

                                   

De pen van C1 

De penalty 

Verslag ledenvergadering 

Als gevolg van een storing bij onze drukmachine waren bij de laatste 
Treffer enkele blanco pagina’s gevoegd. Onze excuses hiervoor.  In 
deze Treffer zijn enkele stukken opnieuw meegenomen. 
 
 
In het weekend van 2/3 oktober en dan met name op zondag 3 oktober 
was sprake van de eerste afgelastingen als gevolg van overvloedige     
regenval. 
Wedstrijden op het kunstgrasveld gaven geen problemen, waardoor op 
ons complex toch nog enkele wedstrijden konden worden gespeeld. 
 
 
Erg opvallend waren de uitslagen van onze A en B 
junioren in het weekend 2/3 oktober. 
9 wedstrijden gespeeld alle 9 verloren. 
Mannen dit is hopelijk toch wel een incident? 
 
 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 
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Een penalty is niet altijd doelpunt !! 
 
De wedstrijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf de lat om-
laag, raakt voor de doellijn de grond en verdwijnt vandaar door effect of oneffenheid in het doel. Wat beslist de 
scheids? 
 
Welnu, Regel 14 “ De Strafschop”, zegt:….  een doelpunt wordt toegekend indien, voordat de bal het doelvlak pas-
seert: “ de bal een of beide doelpalen raakt en/of de doellat, en/of de doelverdediger”. 
Met andere woorden:  de strafschop moet zijn uitwerking hebben gehad.  Let wel: dit geldt bij een strafschop aan 
het einde van de eerste of tweede helft voor het nemen of het overnemen van een strafschop. 
 
Omdat in het hiergenoemde voorbeeld de bal wel de lat raakt maar daarna vòòr de doellijn de grond raakt, wordt 
het doelpunt afgekeurd. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen de bal van de lat de grond raakte. Einde wed-
strijd. 
 
Deze en andere problemen kwamen dinsdag op tafel toen 18 (!!) scheidsrechters in deze club bijeen kwamen. Daar-
bij waren ook de nieuwe zoals  Paul van Wanrooy (C-2, aanvoerder) en Thijs Groot (B-2 speler).Zij fluiten E- en 
F- wedstrijden. Voorzitter Martin Hoogervorst wist ook te melden dat er landelijk de terugname van het aantal 
scheidsrechters is gedaald. Er zijn er weer zo’n 300 in opleiding en totaal heeft de KNVB ruim 6100 scheidsrech-
ters op het veld. 
Wensen.  Onze scheidsrechters hebben ook wensen om blijvend plezier in het fluiten te houden, zoals: 
- je moet na een jaar fluiten kunnen doorstromen. Van bijvoorbeeld van E/F doorstromen naar het grote veld (D-

pupillen). Daarna van pupillen naar de junioren; 
- het doelnet op het trainingsveld is stuk en dient hersteld. Je mag eigenlijk niet starten als er een groot gat is. 
- bij zeer warm weer  kan een Time-Out (in overleg met de aanvoerders) gunstig uit pakken; 
- naast de coach en wisselspelers mogen er geen anderen binnen de afrastering blijven. De scheids mag ze, vrien-

delijk maar zeker, achter de omheining sturen; 
- op het kunstgrasveld mag absoluut niet gerookt worden. De scheids heeft het recht om de persoon hier op te 

wijzen en zonodig weg te sturen. 
 
Wissels en Tijdstraffen. In het gehele jeugdvoetbal is het toegestaan om vijf wisselspelers te gebruiken. 
DOORLOPEND WISSELEN (gewisselde speler mag er later weer in) mag bij de jeugd als bij de senioren (in de 
groep categorie B;  dus niet bij Senioren 1,2 en 3, Dames 1,  en junioren A-1, B-1 , C-1) 
TIJDSTRAFFEN :  in deze categorie B is het eveneens toegestaan tot het geven van een tijdstraf van 5 minuten in 
plaats van een gele kaart. Zoals bij:  het wegtrappen of weggooien van de bal terwijl het spel dood is.  Of bij het on-
voldoende afstand nemen bij een vrije schop.  Of bij het opzettelijk de bal  met de hand spelen. Of bij het te kennen 
geven het niet eens te zijn met een beslissing .  

 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

Bel: 072-5643709 of 
per e-mail benhovenkamp@planet.nl 



 
Zondag 17 oktober 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                             Scheidsrechter 
6e        Kolping Boys 8                   12.00 uur                   11.15 uur                             g.s.b. 
9de       Flevo 6                                10.00 uur                   09.15 uur                             Sj. Schut 
10de     Apollo 3                              10.00 uur                   09.15 uur                             C. de Goede 
6de       8ste  VS                                12.00 uur                   …..                                       ….. 
8ste      6de VS                                  12.00 uur                   …..                                       ….. 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar                                    Tijd                           Aanwezig                             Vertrek!! 
1ste      Schagen 1                            14.30 uur                   …..                                       ….. 
3de       WGW 2                               11.00 uur                   09.20 uur                             09.30 uur 
5de       Koedijk 3                             12.00 uur                   10.50 uur                             11.00 uur 
8e        Kolping Boys 6                   12.00 uur                   11.15 uur                             11.15 uur        
Da1     OSV Da1                             12.00 uur                   …..                                       BEKER 
A2      Egmondia A1                       12.00 uur                   10.35 uur                             10.45 uur 
 
Zondag 24 oktober 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander                       Tijd                           Aanwezig                             Scheidsrechter 
2de       SVW 2                                11.00 uur                   …..                                       N.Th. Bakker 
6de       Bergen 4                              12.00 uur                   11.15 uur                             K. de Goede 
9de       vrij  
10de     Victoria 6                            10.00 uur                   09.15 uur                             N. Neuvel 
Da1     Winkel Da1                         14.00 uur                   …..                                       T. van Seyen 
Da2     Winkel Da2                         12.00 uur                   11.15 uur                             J. de Wit 
A4      KSV A2                              12.00 uur                   11.15 uur                             g.s.b. 
C1       Blauw Wit C2                     10.00 uur                   08.45 uur                             D. Rubio 
 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar                                    Tijd                           Aanwezig                             Vertrek!!! 
1ste      Texel 1                                14.00 uur                   …..                                       ….. 
3de       Texel 2                                12.00 uur                   09.20 uur                             09.30 uur 
5de       Bergen 3                              11.30 uur                   10.20 uur                             10.30 uur 
7de       HSV 5                                  12.00 uur                   10.50 uur                             11.00 uur 
8ste      Bergen 5                              10.00 uur                   08.50 uur                             09.00 uur 
A2      Limmen A2                         14.00 uur                   12.20 uur                             12.30 uur 
A3      Adelbert A1                         11.30 uur                   10.20 uur                             10.30 uur 
B2       Valken B1                           10.30 uur                   08.50 uur                             09.00 uur 
 
DIENSTEN: 
Kantine                                : 16-10 en 17-10 groep 5 en 6, 23-10 en 24-10 groep 2 en 1 
 
Terreindienst                     : 16-10 08.00  uur Frederico gama Hardilys en Slava Agafonof 

                  12.30  uur Lucas van Hoorn en Patrick Dekker HHW     
                                              17-10 09.00  uur Jody Dap en Thomas Asmeron 

                            13.00  uur Jeffrey Dekker     
                                              23-10 08.00 uur  Brian den Iseger en Rob Dolsma 

                           12.30 uur  Danny Jockel en Piet van Baar   
                                             24-10 09.00 uur  Matthijs Docter en Gerard Ernsting 

                           13.00 uur  Marco v/d Ende en Kees Frederiks       
 

Secretariaat                          : 17-10  Simon en Juniorencommissie,  
                                            : 24-10 Simon en Ome Jaap en seniorencommissie 
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zater/zondag   2/3 oktober   Uitslag  zater/zondag   9/10 oktober  Uitslag 
Kolp.B. 1 - Schagen 1 afg.  Kolp.B. 1 - Berdos 1 2 - 3 
Kolp.B. 2 - Fortuna W' veer 2 1 - 0  Kolp.B. 2 - KFC 2 1 - 5 
Kolp.B. 3 - WGW 2 afg.  Kolp.B. 3  Zeevogels 2 1 - 4 
Kolp.B. 5 - Koedijk 3 afg.  Kolp.B. 5 - Apollo 2 6 - 2 
Kolp.B. 6 - DFS Alkmaar 6 afg.  Kolp.B. 6 - Meervogels  4 4 - 0 
Kolp.B. 7 - DFS Alkmaar 7 6 - 2  Kolp.B. 7 - WMC 3 uitgesteld 
Kolp.B. 8 - DTS 4 0 - 4  Kolp.B. 8 - DFS Alkmaar 8 2 - 4 
Kolp.B. 9 - Flevo 6 afg.  Kolp.B. 9 - Flamingo 's 5 5 - 1 
Kolp.B. 10 - Apollo 3 afg.  Kolp.B. 10 - Vrij   Vrij 

               
Kolp.B. A1 - EDO A1 1 - 3  Kolp.B. A1 - AFC A2 5 - 2 
Kolp.B. A2  Egmondia A1 1 - 3  Kolp.B. A2  Egmondia A1 4 - 1 
Kolp.B. A3  Hollandia T A2 1 - 6  Kolp.B. A3  SRC A2 3 - 4 
Kolp.B. A4 - de Foresters A2 3 - 7  Kolp.B. A4 - KGB A2 1 - 11 

               
Kolp.B. B1 - SVW ' 27 B1 0 - 3  Kolp.B. B1 - Zilvermeeuwen B1 0 - 5 
Kolp.B. B2 - Alw. Forward B2 0 - 4  Kolp.B. B2 - Dynamo B1 7 - 2 
Kolp.B. B3 - DWB B1 1 - 2  Kolp.B. B3 - SVW ' 27 B3 1 - 6 
Kolp.B. B4 - Vitesse ' 22 B3 2 - 4  Kolp.B. B4 - IJmuiden B1 0 - 2 
Kolp.B. B5 - LSVV B2 2 - 6  Kolp.B. B5 - Berdos B2 0 - 8 

               
Kolp.B. C1 - Purmerend C1 3 - 1  Kolp.B. C1 - DCG C2 1 – 2 
Kolp.B. C2 - Reiger Boys C1 7 - 1  Kolp.B. C2 - VVS ' 46 C1 6 - 3 
Kolp.B. C3 - BOL C1 2 - 4  Kolp.B. C3 - HSV C3 3 - 2 
Kolp.B. C4 - DFS Alkmaar C1 5 - 7  Kolp.B. C4 - Jong Holland C3 vervallen 
Kolp.B. C5 - Koedijk C5 3 - 8  Kolp.B. C5 - LSVV C3 1 - 7 
Kolp.B. C6 - Duinrand S C2 1 - 3  Kolp.B. C6 - St. Adelbert  C1 1 - 15 

               
Kolp.B. Da.1 - Zaandijk Da.1 2 - 1  Kolp.B. Da.1 - Almere  Da.1 3 - 2 
Kolp.B. Da.2 - SRC Da.1 0 - 6  Kolp.B. Da.2 - MFC Da.1 0 - 6 
Kolp.B. Msj.1 - LSVV Msj.2 0 - 0  Kolp.B. Msj.1 - VVZ Msj.1 2 - 1 
Kolp.B. Msj.2 - Uitgeest Msj.1 4 - 0  Kolp.B. Msj.2 - Berdos Msj.2 1 - 4 

                               Grote Clubactie 
 
• Op zaterdag  16 en 23 OKTOBER is er tussen 10.00 uur en 13.00 uur gelegenheid om het       
   ontvangen geld in  te leveren bij de GCA tafel in de kantine.  
 
• Op die dagen kunnen er uiteraard ook de GCA - loten worden bijgehaald.  
 
• In de Treffer van dinsdag 26 OKTOBER worden de topverkopers bekend gemaakt. 
 
• Op zaterdag 30 OKTOBER worden de prijzen aan de topverkopers uitgereikt.  
 
• De trekking van de loterij is op 17 NOVEMBER.  
  Naast een 1e prijs van €100.000 belastingvrij zijn er o.a reizen, digitale fotocamera's, pc-organisers  
  en midweek-   weekendverblijven bij Landal Greenparks te winnen. 
 
Voor meer informatie: GCA coördinator: Plien Kok (072-5626923 / 06-13643036  
plien.kok@brijder.nl) 
 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
 

* Dames 1 
Door twee overwinningen 
Zaandijk (2-1) en Almere (3-2) 
hebben de dames de leiding 
genomen in hun klasse. 
 
* Junioren B2 en C2 
Deze teams wisten 4 van de 5 
wedstrijden winnend af te sluiten. 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       26 oktober 2004 

    5 

Wij vernamen dat Jenny Scholte 
haar werkzaamheden als 
coördinator van de D – pupillen 
heeft beëindigd. 

Namens de redactie van de Treffer willen wij haar 
bedanken voor haar bijdrage aan de Treffer, met 
name de pupillen pagina’s. 
Het is niet altijd een makkelijke klus 
om alles op tijd klaar te hebben. 
Maar soms in gezamenlijk overleg 
kwam dit altijd goed. 
Jenny nogmaals bedankt en 
hopelijk vinden ze snel een 
opvolger voor de vacante functie. 

                                         Vacature Secretariaat medewerk(st)er, 
Gezocht: Enthousiaste Secretariaat medewerk(st)er voor de zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur  
Taak: Naast de ontvangst van de bezoekende verenigingen: de administratie van wedstrijdformulieren. 
Heb je interesse: bel: Gerard Venneker (072-515432 / 06-22986200) 
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Klaverjassen              Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen             Klaverjassen 
 
Het klaverjasseizoen 2004/2005 staat weer op het punt te beginnen. We hebben dit jaar weer 7 drives iedere 3e 
vrijdag van de maand, te beginnen op vrijdag 15 oktober. De laatste drive 
staat gepland voor vrijdag       15 april.  De koffie en hapjes zijn gratis. 
Tevens aansluitend iedere drive een verloting met leuke prijzen. 
Wie 5 van de 7 keer heeft meegespeeld dingt mee naar één van de drie 
superprijzen. 
De Hoofdprijs is: “Beleef ‘t in ‘s Hertogenbosch“. 
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 
en bestaat uit: 
- Twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet in een luxe hotelkamer. 
- 1 x 4 gangen diner  
- Koffie met de echte Bossche Bol 
- Entreebewijs Noord Brabants Museum of uitgebreid informatiepakket met vestingwandeling, antiekroute en   
shoppinggids 
Het arrangement is voor twee personen .  
Daarnaast zijn er nog twee geldprijzen één van € 100 en één van € 50. 
Kortom het is de moeite waard om deel te nemen aan de klaverjasdrive op vrijdag 15 oktober a.s. 
Het streven is er nog steeds op gericht om de kaarten te 
schudden om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf  19.30 uur in 
de kantine van ons complex. 
                                              Groeten Jaap en Rob   



Verslag Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober !  
 
Vrijdag 1 oktober was de jaarlijkse ledenvergadering van Kolping Boys. 
Naast een sportief verslag van het afgelopen seizoen stond deze 65e vergadering met name in het teken van de fi-
nanciën en de wisseling van een groot aantal Hoofdbestuursleden. 
 

29 leden (inclusief het hoofdbestuur)  waren vrijdagavond aanwezig. Afbericht was er van Wout van Dijk,  
Ger v/d Waal, Gerard Bobeldijk en Richard Meijer. 
 

Na het goedkeuren van de notulen van de vorige (64e) jaarvergadering begon de vergadering pas echt met het door-
nemen van het jaarverslag van 2003-2004. Sportief waren de hoogtepunten vorig seizoen te vinden bij A1, dat lang 
boven aan stond maar uiteindelijk wel een tweede plaats maar geen promotie haalde en kampioenen als het 5e, 8e, 
C4, D2, D4, D7, F4 en F7. Andere knappe prestaties waren er bij de Dames 1, die als debutanten in de 2e klasse 
lang bovenin konden meedoen, en bij het 3e team van de zaalvoetbal dat uiteindelijk 3e werd in dezelfde 6e klasse 
waar het vorig seizoen nog één na laatste was geworden. 
 
Een andere positieve impuls was wederom het jaarlijkse Internationale Paastoernooi, het 9e alweer. Ook dit keer 
weer met aansprekende teams als: Coventry City, AZ, Kon. Sint Truiden, FC Groningen, de Graafschap, Crystal Pa-
lace, en dit jaar voor het eerst PSV! 
Uiteindelijk gingen PSV (B-junioren) en Crystal Palace (C-junioren) met de hoofdprijs naar huis. Dat belooft nog wat 
voor het volgende 10e toernooi. Een ander succesvol evenement was de MEGASportdag, waar onze club als gast-
heer optrad voor een door het Sportbureau Alkmaar en Intersport Megastore georganiseerde sportieve informatie-
markt in het kader van de Nationale Sportweek. Een goede uitstraling en veel bezoekers!  
Dit krijgt volgend jaar een vervolg. 
Ook konden we dit seizoen voor het eerst gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld.  
Dat beviel prima, vooral van de toegenomen trainingsmogelijkheden hebben we prima gebruik kunnen maken.  
 

Minder positief waren de prestaties van de Senioren selectie, zowel het 1e als het 2e degradeerde.  
Ook in de nacompetitie wist het 1e geen vuist te maken.  
Tevens moesten wij halverwege dit seizoen afscheid nemen van trainer John Stevens. De chemie was zogezegd 
weg en de slechte prestaties van de Seniorenselectie deden zeker geen goed. 
 

Na het  eerste deel van het jaarverslag was er een officieel tintje in de vorm van de huldiging van  
een paar prominente leden: 
- KNVB Districtvoorzitter J. van Kouterik reikte de Gouden KNVB speld uit aan Gerard Floris. 
  Gerard Floris was 32 jaar bestuurslid bij de v.v. Kolping Boys, 20 jaar scheidsrechter en  
  ruim 20 jaar afgevaardigde bij de KNVB. Een indrukwekkende staat van dienst, en een goede reden om Gerard  
  ook door de KNVB in het zonnetje te laten zetten  
- Anko Floris is benoemd tot Bijzonder lid van Kolping Boys vanwege zijn inzet als bestuurslid en elftalbegeleider van  
  het 1e elftal. Hoewel nog niet zo lang als zijn vader heeft Anko al jaren getoond dat hij een echt Kolping Boys hart  
  heeft.  
 

Na de pauze, waarin de twee gehuldigden nog uitgebreid gefeliciteerd werden, was het tijd voor het 2e deel van het 
financiële verslag. Wat betreft de verantwoording van het afgelopen seizoen kwamen o.a. de volgende belangrijke  
zaken aan bod: 
• Seizoen 2003 zal in de boeken gaan als een seizoen van liquiditeitsproblemen door hoge uitgaven voor  

o.a reclameborden, selectiekleding en public relations, en een slechte betaling van contributies en hoge  
KNVB boetes: resultaat: een historisch verlies! Met een aangescherpte begroting van 2004-2005 moeten we 
weer op de nullijn eindigen, maar het is duidelijk dat we qua financiën weer niet zo’n krap jaar mee willen ma-
ken: geen uitgaven zonder inkomsten. 

• De kascsie (Gerard Pranger en Arthur Florijn) gaf haar goedkeuring aan het  financiële verslag van  03/04 
• Een ander aspect waarmee we de afgelopen tijd meer mee te maken hebben gekregen, en ook nog zullen  

krijgen, is het invullen van de bestuurlijke functies. Het vinden van een vervanger voor scheidend penning-
meester Jeroen Oud heeft erg veel moeite gekost. En ook voor het komende seizoen zijn een aantal  
bestuurlijke functies, waaronder de functie van penningmeester, nog niet ingevuld. 
 

Na de financiële zaken was er het afscheid van de vertrekkende bestuursleden en de nieuwe komende  
bestuursleden: Gerard Min (vrijwilligersbeleid), Jan Beers (kantine), Ronald Gonggrijp (BTC), Jacques Peetoom 
(pupillen) , Gerard Floris (Algemene zaken), Anko Floris (2e secretaris) en Ton Schut (Senioren) stoppen.  
Gerard Bobeldijk (senioren), Gerard Twisk (pupillen) en Ed Pronk (kantine) komen het Hoofdbestuur versterken 
Tot zover een kort verslag van de Ledenvergadering. 
   
Gerard Venneker secretaris 
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Het programma !!! 
 
Zaterdag 16 oktober 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
c1          Z.O.B. c1 (vr.sch.)                                              13.00                  -                N. Kieft 
c3          Koedijk c3 (vr.sch.)                                            14.30             14.00             H. v. Ginkel 
c4          Reiger Boys c2                                                   14.30             14.00             J. Kraakman 
c5          Z.O.B. c3 (vr.sch.)                                              13.00             12.30             R. Rowinkel 
c6          Koedijk c6 (vr.sch.)                                            14.30             14.00             E. v. Dronkelaar 
b2          Kolping Boys b4 (vr.sch.)                                  14.30             14.00             H Burger 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Piet Ursem 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b1          fc Uitgeest b1                                                     14.30                -                  Op zondag speelt A2 ! 
ms.ju.b1 Andijk ms.ju. b1 (BEKER)                                12.00             10.30             Terreindienst: 
b3          Limmen b2 (vr.sch.)                                           14.30             13.30             zat. 16 okt.:  8.00:Fred. Goma Hardilys 
b5          Limmen b3 (vr.sch.)                                           14.30             13.30                                12.30:Lucas van Hoorn 
b4          Kolping Boys b2 (vr.sch.)                                  14.30             14.00             zon. 17 okt.: 9.00:Jody Dap 
                                                                                                                                                        13.00:Jeffrey Dekker 
Zaterdag 23 oktober 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          S.R.C. b1                                                            14.30                   -               P.J. Aay 
b4          Alkm. Boys b2                                                   14.30             14.00             H. v. Ginkel 
b5          de Foresters b3                                                   14.30             14.00             J. Kraakman 
c4          vrij  
c5          B.O.L. c2                                                            13.00             12.30             N. Kieft 
c6          Alkm. Boys c2                                                    13.00             12.30             H. Berghammer 
ms.ju. b1 de Blokkers ms.ju. b1                                       13.00             12.15             P. Ruijs 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Piet Ursem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
a1          Omniworld a2                                                    14.30                    -              Op zondag spelen: A2-A3-A4-B2-C1 
b3          Opperdoes b1                                                     12.00             10.15             Terreindienst: 
c2          Hugo Boys c1                                                     14.00                    -              zat. 23 okt.:  8.00:Brian den Iseger 
c3          Berdos c1                                                           13.00             12.00                                12.30:Danny Jöckel 
ms.ju. b2 Wieringermeer ms.ju. b1                                  12.30             11.00             zon.24 okt.:  9.00:Matthijs Docter 
                                                                                                                                                        13.00:Marco v.d. Ende 
 
Geschorst: geen terreindienst gedaan !!!! 
Afgelopen weekend hebben Metin Gönen, Fatih Cam en Kamil Cagaw geen terreindienst gedaan. 
Zij zijn met ingang van komend weekend geschorst tot het moment waarop zij aan hun verplichtingen hebben voldaan. 
 
 
Trainingsdag op woensdag 20 oktober !!!! 
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De spelers van C3, C4, C5 en C6 boffen maar weer. 
A-juniorentrainer v. Stipriaan heeft gemeend jullie een hele dag uit te nodigen, met onder de mid-
dag een broodmaaltijd ! 
Het programma ziet er als volgt uit:   -       9.30: aanwezig zijn om je om te kleden 

-      10.00: start ochtendprogramma 
-      12.00: pauze 
-      13.15: start middagprogramma 
-      15.30: einde trainingsdag 

 
Schrijf je in en let op de posters, die op het complex komen te hangen !!!! 
 
Kleedkamers, een zorg van ons allemaal !!!! 
Zouden spelers en ouders wel weten, dat 99 % van de Kolping Boys-medewerkers (maar dat geldt eigenlijk voor elke amateur-
vereniging) vrijwilligers zijn, die er geen rooie cent mee verdienen (sterker nog, ’t kost ze alleen maar) 
Slechts een handvol trainers verdient iets bij de club en een aantal anderen ontvangen een onkostenvergoeding ! 
 
Waarom beginnen we hierover !!!!???? 
 
Wij (de vrijwilligers dus), zouden het bijzonder op prijs stellen als we ook zo behandeld worden in het wedstrijdsecretariaat. 
Even een bedankje b.v., eerst iets vragen b.v., om maar iets op te noemen. 
Verder zien de kleedkamers er na afloop (met name bij onze eigen teams) vaak zeer smerig uit. 
We verzoeken de begeleiders nogmaals om hier op toe te zien. Of laten jullie bij uitwedstrijden de kleedruimte ook zo achter ? 
 
Boetes………..direct betalen ! 
In de laatste jaarvergadering is er door de leden van Kolping Boys met het Bestuur afgesproken, dat eventueel opgelopen boetes 
direct (d.w.z. binnen een week) afgerekend moeten worden. Gebeurt dat niet, kan er een speelverbod opgelegd worden door de 
betrokken functionaris ! 
Tegenwoordig worden we wekelijks door de KNVB op de hoogte gehouden van de gegeven gele en rode kaarten, dus kunnen we 
de daarbij horende administratiekosten ook direct op de betrokkenen verhalen. 
Lik op stuk dus en dat is niet meer dan logisch ! 
We vragen iedere junior, die het betreft om medewerking (en dus de ouders ook !!!) 
 
Keeperstraining  
Jeroen Dekker (keeperstrainer) wacht al enige tijd op de keepers van A3, A4, B3, B4, B5, C3, C4, C5 en C6 !! 
Op vrijdagavond vanaf 19.00 zijn ze van harte welkom ! Bij voldoende deelname (bij deze zijn jullie dus allen van harte uitgeno-
digd !) duurt de training tot ongeveer half 9 !  
De overige keepers (selectiekeepers) trainen al enige tijd bij Johan Presierie. Geassisteerd door Richard Zimmer ! 
Overigens ook op de maandagavond ! We wensen alle keepers veel plezier bij deze twee ervaren trainers. 
 

Herman de Reus-Vriendenclubbokaal: 
Het heeft er alle schijn van dat de meisjes b1 aan kop staan in deze onderlinge competitie. 
In de volgende Treffer streven we naar een compleet overzicht ! 
 

Het wel en wee van de junioren. 
Slechts 1 team behaalde de 100% score:c2. Het team van Fons Veel en Piet van Baar overrompelde Reiger Boys c1 met 7-1 en 
versloegen ook VVS c1 met 6-3.Verder eindelijk weer een zege van c3 (3-2) Ook a1 deed goede zaken door AFC met 5-2 weg te 
sturen. Bij deze wedstrijd bleef de door de KNVB aangestelde scheidsrechter zonder afbericht weg. 
Gelukkig vonden we in Nico Neuvel een goede stand-in ! Nic, bedankt voor je hulp ! 
Scheidsrechters zijn natuurlijk toch altijd een bijzonder verhaal. Wat te denken van Henk van Ginkel, die op de zaterdag zowel  
’s morgens als ’s middags een wedstrijd fluit. Grote klasse, Henk ! 
En vergeet Evert niet, die ’t aan de stok kreeg met een speelster van de tegenpartij:”Ga jij eens even 5 minuten afkoelen !” Ver-
der noteren we zeges voor a2(4-1), a3(6-1), c4 (7-5), c5(8-3) en b2 (7-2). 
De eerste nederlaag was er voor b2. Bij Forward werd het uiteindelijk 4-0. 
De b-junioren deden het sowieso niet zo best. Dubbele nederlagen voor b1 (0-3 en 0-5), b3(1-2 en 1-6), b4(2-5 en 0-2) en  
b5(0-8 en 2-6). Ook c6 verloor 2 keer:1-3 en 1-15 ! Net als A4:3-7 en 1-11 . 
Tenslotte de c1. Trainster Marlous is om gezondheidsredenen afgehaakt. Gelukkig won ze haar laatste wedstrijd met 3-1 en dat 
betekende de eerste drie punter voor de mannen van begeleider Merijn. 
Afgelopen zondag verloren ze nipt van D.C.G. (2-1). Goed blijven doortrainen, mannen Er komen nog genoeg tegenstanders 
waar jullie de punten van kunnen pakken . 
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Dames 1 
Nog nooit hadden we van Zaandijk kunnen winnen als het om de punten ging, 
waardoor Dames 1 toch een beetje mat knikkende knieën de confrontatie met 
Zaandijk aanging. Ook Zaandijk zag de ernst van de situatie in, het ging ten-
slotte om een toppositie in 2A, ging furieus van start en zette onze  
meiden zwaar onder druk. Pas na tien minuten zagen onze meiden kans om 
onder de Zaanse druk uit te komen en het was direct prijs. Irene werd in de 
zestien onderuit gehaald en de scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip. 
Brigit verzilverde. 1-0. De vreugde was niet van lange duur. Waar wij nog  
stonden na te genieten maakte Zaandijk dankbaar gebruik van onze verdedigende afwezigheid. 1-1. In de 43e mi-
nuut was het weer Brigit die uit een afgeslagen corner via een Zaanse rug doel trof. 2-1 en rust. Ook in de tweede 
helft hetzelfde beeld. Zaandijk viel aan en Kolping Boys verdedigde  
relatief eenvoudig. Er werd weinig meer weggegeven en dan was er altijd nog Olga die prima keeperswerk verrichtte 
en hadden we een keer mazzel toen Zaandijk spijkerhard de paal ranselde. Gezien het wedstrijdbeeld was 2-2 ver-
diend geweest, maar daar wordt niet naar gevraagd. De drie punten zijn binnen en daar zijn we blij mee. Dit in schril 
contrast met de confrontatie met Almere. Gewonnen, oké, met 3-2 nog wel, maar het was niet om aan te zien. 
Coach Noorlander relativeerde na afloop:”Als je slechte wedstrijden gaat winnen ben je op de goede weg". En zo is 
het ook. Maar misschien was Almere wel een perfecte tegenstander om iets aan het negatieve doelsaldo te doen. 
Een gemiste kans meiden, maar we blijven aan kop. Dat is in ieder geval positief nieuws na zo'n dramatische wed-
strijd. 
Jeroen Wijts 
 
VVZ meisjesjunioren B2 – Kolping Boys meisjesjunioren B1 
Uitslag: 1 - 2 
Wat een weer en wat een sfeer in Zaandam, afgelopen zaterdag. Daar lieten onze meiden zien dat ze dit seizoen 
voor niemand onder hoeven te doen. En voor niemand bang hoeven te zijn. Wat een wilskracht en vooral ook veer-
kracht! De meiden lieten koploper VVZ in eigen huis alle hoeken van het veld zien. Met pech had het 2-2 geworden, 
met mazzel 1-5.  
Een geflatteerde 1-0 ruststand maar Kolping Boys stelde na rust orde op zaken. Na weer enkele grijze haren erbij na 
evenzoveel gemiste kansen was daar tot 2 maal toe Kayleigh de Jongh die na een splijtende pass de keeper wist te 
passeren.  
Meiden: grote klasse! Tegen LSVV thuis kregen we te kort. Een teleurstellende 0-0 waar meer in gezeten had. Maar 
zaterdag kregen jullie loon naar werken. Vergeten zijn het ongebruikelijke vroege aanvangstijdstip van 9.45 uur. Wat 
we onthouden zijn de blije gezichten na afloop. Die hoop ik dit seizoen nog heel vaak te zien! 
Peter Groot 
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De Kantine diensten 
 
16 oktober Joyce Blom 
23 oktober Amy Cooks 
30 oktober Marloes van Velzen 
6 november Jessica Corsten 

 
                                                                       De pen van C1 
 
Kolping boys C1 – Purmerend C1 was de afscheidswedstrijd van de trainster coach Marlous. Deze wed-
strijd moest dan ook worden gewonnen. Purmerend had twee wedstrijden gewonnen en wij één gelijk-
spel. dus was het tijd voor een overwinning. 
 
De wedstrijd begon rommelig, wij hadden een veldoverwicht mede door de druk van Ryan die op het 
middenveld speelde. Over en weer kwamen er kansen maar niemand was doeltreffend. Na twintig minu-
ten opende Roy Duineveld de score,  na een voorzet van Youri. Daarna werd het spel van Kolping rusti-
ger en wat gecontroleerder. De 2-0 viel vlak voor de rust door? 
 
In de tweede helft deden Lars, Roel en Kysandro mee. We kregen veel ruimte en kansen, doordat Pur-
merend alles op de aanval zette. Zij scoorden 2-1 uit een penalty. Bowie was kansloos. Purmerend bleef 
drukken maar 5 minuten voor tijd maakten wij 3-1 door een doelpunt van Lars, via de binnenkant van de 
paal. 
 
 De eerste overwinning, gefeliciteerd jullie werkten er hard voor. Jammer dat Marlous voortijdig moest 
stoppen, de jongens vonden haar een prima trainster. We hopen op een goede opvolger, zodat de C-
selectie het seizoen goed kan vervolgen. 
 
Jannes Blokstra 
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HEREN 1 28139 wo 13 okt Demi Sport - Kolping Boys 1 20.00 uur Kinheimhal 

 28140 vrij 29 okt Kolping Boys 1 - HZV de Witburger 6 21.05 uur De Myse 
 117265 wo 03 nov HZV de Witbrger 5 - Kolping Boys 1 22.00 uur Vennewater 
 28141 vrij 12 nov AZV 5 - Kolping Boys 1 20.10 uur De Lelie 
        

HEREN 2 12650 vrij 15 okt Amstelhoek 1 - Kolping Boys 2 20.10 uur De Meent 

 12659 din 19 okt Kolping Boys 2 - Reisb. Eurobdget 1 21.55 uur De Oostwal 
 12672 wo 27 okt Kolping Boys 2 - PZC/Micronorm 2 21.05 uur De Myse 

 12685 vrij 19 nov WMC 4 - Kolping Boys 2 19.55 uur Noorderend 

        

HEREN 3 28912 wo 13 okt Postiljon 1 - Kolping Boys 3 19.15 uur De Myse 

 28913 vrij 22 okt Kolping Boys 3 - Foresters’71 6 22.00 uur De Lelie 

 ZAALDIENST   VRIJDAG 29 OKTOBER   19.00 UUR AANWEZIG   DE HOORNSE VAART    
 28914 do 04 nov HSV 2 - Kolping Boys 3 22.00 uur Vennewater 
 28915 vrij 12 nov Kolping Boys 3 - Danss. Biersteker 1 21.05 uur De Myse 

 28916 ma 15 nov Jong Holland 7 - Kolping Boys 3 20.10 uur De Enterij 
        

HEREN 5 22915 vrij 15 okt Kolping Boys 5 - SVW’27 8 22.00 uur De Myse 

 22920 vrij 22 okt Kolping Boys 5 - Jong Holland 15 19.15 uur De Myse 

 28983 ma 25 okt AFC’34 5 - Kolping Boys 5 21.05 uur De Myse 

 22929 wo 03 nov Kolping Boys 5 - PZC/Micronorm 7 22.00 uur De Myse 

 22936 vrij 19 nov HZV de Witbrger 8 - Kolping Boys 5 22.00 uur Vennewater 
        

A-1 Jun. 28898 vrij 29 okt Kolping Boys A-1 - ZHO A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 
 28899 ma 01 nov SVW’27 A-1 - Kolping Boys A-1 19.15 uur Waardergolf 

 28900 vrij 12 nov Kolping Boys A-1 - FC Hoogtepunt A-1 19.15 uur Hoornse Vaart 

 

Wil je meer weten over zaalvoetbal, of wil je met een heel team gaan zaalvoetballen???  

Er is in de KNVB competitie na de winterstop nog plaats voor A-, B-, of C-juniorenteams , dus als 
je 8 spelers en een coach hebt, geef je dan op. 
Bel Peter Verhoeven tel: 072-5153952. 



                   ZATERDAG  16 OKTOBER 
     THUIS                                                         UIT 

KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D2     Odin          D2    11.30                   P.Konijn              D3    Odin            D3   12.00       11.00            
D4     Odin          D4    09.00                   B. Wijnen           D5    Odin            D5   09.00       08.00 
E1     Odin          E1    10.15                   J. van Leijen        D8    Odin            D7   09.00       08.00 
E2     Odin          E2    11.30      10.45   Y. Scholte           F1    Odin            F1   09.00       08.00 
E3     Odin          E3    09.00      08.30                             F2    Odin            F2   09.00       08.00 
E4     Odin          E4    09.00      08.30   Th. Groot                F3    Odin            F3   10.00       09.00 
E5     Odin          E5    10.15      09.45   Tim Eskes          F4    Odin            F4   10.00       09.00 
E6     Odin          E7    09.00      08.30   P.van Wanrooij     F5    Odin            F5   10.00       09.00       
E7     Kolping      E8    10.15      09.45                           F6    Odin            F7   10.00       09.00 
                                                                                       F8    Odin            F8   11.00       10.00 
                                                                                                                                           

ZATERDAG   23  OKTOBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2     JVC           D1    10.15                  B. Wijnen            D1    Zouaven      D1   13.00        
D3     DEM          D3    09.00      08.20  P.de Moel             D4    DEM            D4   10.45       09.45       
D5     DEM          D5    10.15      09.45  H.v.Ginkel            D7    DEM            D7   09.30       08.30 
D6     Hoofddorp D12  11.30                  R.Rowinkel          E1    DEM            E1   10.30        
E2     DEM          E2    11.30      10.45  Th. Groot             E3    DEM            E3   10.30       09.30 
E4     DEM          E4    11.30      11.00  Y.Scholte            F1    DEM            F1   09.30       08.30 
E5     DEM          E5    11.30      11.00  Tim Eskes            F3    DEM            F3   09.30       08.30       
E7     DEM          E7    10.15      09.45  P.van Wanrooij      F5    DEM            F5   09.30       08.30       
F2     DEM          F2     09.00      08.30                                                                               
F4     DEM          F4     09.00      08.30                                                                               
F7     DEM          F6     09.00      08.30                                                                               
                                                                                                                                           
Tijdig afberichten 
In verband met de herfstvakantie heeft de KNVB voor zaterdag 16 en 23 oktober een zeer be-
perkt wedstrijdprogramma vastgesteld.  
Voor beide zaterdagen is samen met ODIN uit Heemskerk en DEM uit Beverwijk een onderling 
programma gemaakt, zodat de pupillen toch kunnen voetballen. 
Ons verzoek is aan de ouders en begeleiders om bij afwezigheid tijdig af te berichten. De coördi-
nator 
kan dan in overleg de teams aanvullen                                                                                            
         

DEEN JEUGDSPONSORACTIE 
 

MOMENTEEL STAAT KOLPING BOYS OP EEN PRACHTIGE TWEEDE PLAATS, MAAR WE WORDEN OP DE VOET 
GEVOLGD DOOR VRONE.  
                                                                                           DUS WAT MOET U DOEN 
Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp u sponsormunt in onze clubkoker. 
Want hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld we krijgen!!!!   
Het sponsorbedrag zal worden besteed voor de aanschaf van doeltjes voor de kabouters en mini-
pupillen 
 

N.B. U kunt ook de munten afgeven in het secretariaat. Wij deponeren de munten dan in de clubko-
ker bij DEEN 
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                                                         Bedankje 
 
Na 7 jaar met veel plezier als D -coördinator bij deze vereniging actief te zijn geweest stop ik per 1 oktober. Helaas is er 
nog geen opvolger voor mij zelfs niet na herhaalde oproepen in de Treffer en nadat een groot aantal mensen persoonlijk 
benaderd zijn door verschillende mensen uit de pupillencommissie. 
Jammer, ik had met veel plezier iemand willen inwerken in deze leuke functie. 
Er moeten toch ouders te vinden zijn die het leuk vinden om actief betrokken te zijn bij de club van hun kinderen. 
Hierbij wil ik de vele vrijwilligers waarmee ik heb samen gewerkt in de afgelopen 7 jaar hartelijk bedanken. 
Zoals de vele trainers en begeleiders van de afgelopen jaren,  van de D1 t/m de D10. De geweldige vrijwilligers van de za-
terdagochtend die elke keer mij met een bakkie koffie opwachtten. Jan en Jaap, ik zal jullie missen. 
En speciaal de mensen waarmee ik samen al die jaren de pupillencommissie heb gevormd. 
Allemaal ontzettend bedankt !!!!!!!!!                                                                                                                                        
                                                                                                                       Jenny  
 
 

GROTE CLUB ACTIE 
 

BESTE OUDERS, DENKT U ERAAN UW LOTEN AF TE HALEN IN DE KANTI-
NE 
 
Voor iedere pupil hebben wij 2 loten klaar liggen. Het vriendelijke verzoek aan U om deze loten te kopen 
U steunt hierbij uw eigen club. 
 
 
                                                               De Pen van C1 
AFC Amsterdam C2 - Kolping Boys c1    
Uitslag: 4-0 
Zondagmorgen 6.15 uur: de wekker gaat, we moesten al vroeg op,  9 uur voetballen in Amsterdam. 
KB begon de wedstrijd fris tegen een goeie en sterke ploeg,we voetbalde heel rommelig er zat niet echt voetbal in. 
AFC kwam lekker in de wedstrijd en hadden een aantal kansen, KB had ook 2 kunnen kansen maar die gingen allebei naast 
Na een kwartier kwam een vrije trap voor AFC en die gingen te hoog voor Bowie om te pakken dus ging hij er in 
toen was er veel voordeel voor AFC maar Ryan die hield het nog goed dicht daar achter. 
maar na een vrije trap voor Kolping kwam de bal tegen de rug van Rick en toen nam een AFC er de bal mee en scoorde. Dat was 
dus 2-0 en toen na 30 min kwam Yuri er nog in voor Raymond (die last van z'n rug had) die zette even druk en iedereen van AFC 
was boos op hem. Na even een goeie oppepper van Marlous gingen we weer het veld op. Lennart moest nog even wachten toen 
hij er in mocht maar die kwam er ook in na 5 min voor Wesley. 
KB voetbalde alleen maar op hun eigen helft en er kwam eigenlijk geen kans uit. 
We moesten 1 op 1 spelen en na een kwartier was er een fout en kwam daar een doelpunt uit 3-0. 
Het was geen leuke wedstrijd meer KB raakte alleen maar meer moe , vooral Ryan die gewoon 7 man dolde en dan achter 
schoot en een andere keer dolde hij 5 man en schoot in de handen van de keeper. 
maar na een tijdje werd het toch 4-0 een grote teleurstelling voor de spelers. 
Bowie was bij het inschieten tegen de paal gekomen dus die was de hele wedstrijd geblesseerd maar zette toch door. 
Roy l. die was fit maar was niet lekker in de wedstrijd hij had zijn man wel goed maar hij raakte in de 2de helft geblesseerd aan 
zijn knie. 
Roy d. die was ff de weg kwijt eerste helft en 2de helft moest hij 1 op 1 dus kon hij geen rug dekking meer geven dus was hij af 
en toe toch door de war. 
Ryan was niet helemaal lekker in de wedstrijd maar was toch weer de belangrijkste man van de verdediging. 
Wesley werd 2de helft gewisseld maar dat kwam omdat hij de eerste helft toch niet aan toe kwam aan voetballen. 
Lennart heeft gedaan wat hij kon maar zelfs hij werd er af en toe weg getikt. 
Rick die heeft eerlijk waar een goeie wedstrijd gespeelt 1ste helft fantastische 2de helft toch nog een beetje kracht te kort maja 
goed zijn best gedaan. 
Lars die was echt even de weg kwijt hij heeft weinig duels gewonnen maar gaf toch wel wat hij had maar kwam toch te kort deze 
wedstrijd. 
Pascal was ook weer fantastisch, hij was de enige die echt gewoon goed de duels in ging en won deze ook meer dan de helft 
goeie wedstrijd man!! 
Kisandro heeft ook gedaan wat hij kon maar dat is gewoon niet zijn plek. 
Rowell heeft 1ste helft zijn best gedaan. 
Rayman zat niet lekker in zijn vel en kreeg een schop in zijn rug dus moest hij vroeg er af 
en Yuri daar zullen we het maar niet over hebben....... 
jongens jammer volgende keer beter volgende week 3 punten he. 
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Hellas Sport D1 – Kolping Boys D1 
Uitslag: 4 - 0 
Toen de wedstrijd begon starte Hellas 
heel fel en al snel viel de 1-0 voor Hel-
las we speelde een beetje zwakjes en 
niet veel later viel dan ook de 2-0. In de 
rust had de trainer Renee ons goed op-
gepept we gingen dan de 2e heeft er 
ook goed in maar wel met risico’s. We 
speelde de goed de 2e helft maar toch 
wist Hellas er nog 2 keer door te ko-
men. 4-0 was dan ook de eindstand. 
                      Tomas 
 
ADO ’20 D1- Kolping Boys D1  
Uitslag: 1 - 3 
Het was mooi weer om te voetballen en 
het was een leuk oefenpartijtje tegen 
ADO ’20 topklasser. We begonnen 
goed aan de wedstrijd, we kwamen al 
snel op voorsprong doordat Joél onder-
uit werd gehaald in het strafschopge-
bied dus penalty die schoot joél er mooi 
in. we werden best wel onder druk ge-
zet door ADO. Door een verkeerd te-
rugspeelballetje was justin nog net op 
tijd .Naar ongeveer 20 minuten spelen 
kwam joél alleen op de keeper af en 
passeerde hem dus 0-2.Vlak voor we 
de rust in gingen had Niels nog een 
goede kans maar die ging net over. De 
2e  helft was niet zo heel erg goed we 
hadden best wel wat kansen maar die 
werden er niet ingeschoten. Na 15 mi-
nuten spelen in de 2e helft kwam er 
een corner voor ons en die kopte Je-
roen heel mooi binnen. 5 minuten later 
was er naar wat slordig uitverdedigen 
de 1-3, maar we hadden niks meer te 
verliezen. We hadden nog een paar 
kansen maar die gingen er ook niet in. 
Laten we tegen Telstar ze wel maken. 
Goed gespeeld jongens en op naar de 
volgende wedstrijden.  
Groetjes Vinnie 
 
Kolping Boys D2 – ADO ’20 D2   
Uitslag: 1 - 6 
Woensdag 29  september  
De wedstrijd begon om 19.00 uur. ADO 
scoorde snel. Al na 5 minuten. Wij pro-
beerden er alles aan te doen. Het lukte 
want door Kenny werd het 1-1.Maar 
ADO was toch sterker. En in de tweede 
helft eindigde het op 1-6. Wij vonden 
het heel jammer maar we gaan zater-
dag ons best weer doen! 
Van Luke. 
 
HSV D1 -  Kolping Boys D2  
Uitslag: 8 - 1  
HSV ging snel in de aanval en het eer-
ste doelpunt van HSV viel al snel. Hier-
na namen wij de aanval en we kwamen 
in de buurt van hun doel. Maar we ver-

loren de bal en HSV scoorde steeds 
weer. Zij waren sterker, maar  we ga-
ven de moed niet op. De doelpunten 
bleven vallen tegen ons. Ruben raakte 
geblesseerd en ging er uit, Re-
mon kwam er in. We dreigden nog een 
keer en het lukte Leo om te scoren! In 
de tweede helft ging het al beter. We 
gingen steeds aanvallender spelen 
en het lukte ons om acties te maken. 
Zij scoorden en scoorden steeds maar 
meer en het werd 8 - 1. We hebben 
hard gewerkt maar toch verloren, vol-
gende keer beter. 
Van Isam. 
  
Flamingo’s E1 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 3-2 
Vandaag een hele belangrijke wedstrijd 
tegen de medekoploper. Volgens Jos 
de coach was er de hele week scherp 
getraind. Ricardo onze keeper had een 
prachtige nieuwe keeperstrui, dus het 
kon niet stuk zou je zeggen. We begon-
nen toch weer een beetje timide, wat 
resulteerde in een vroege tegengoal. 
Maar even daarna een steekpass van 
Denzel maakte Steven met een droog 
schot gelijk, 1-1. We drukten daarna 
goed door en Denzel maakte na een 
solo 1-2. Bart, Tim en Falco, onze ver-
dedigers, hadden het moeilijk tegen de 
snelle aanvallers van Flamingo’s, die 
speelden “lange ballen, gauw thuis”. De 
2-2 liet dan ook niet lang op zich wach-
ten. De 2e helft kwam Flamingo’s goed 
uit de startblokken en maakten vervol-
gens de 3-2. Lars en Daniël werkten 
zich kapot, maar konden ook gen pot-
ten breken. We kregen op het eind nog 
een goede mogelijkheid op de 3-3, 
maar de bal werd net voorlangs ge-
schoten door Steven. Helaas we heb-
ben verloren, maar dat is achteraf niet 
zo gek als er een paar spelers van de 
D2 in lopen. Mannen thuis pakken we 
ze.                Jeroen. 
 
Kolping Boys E 2- Duinrand S E 2 
Uitslag: 0 - 5 
Het was zaterdag 9 oktober mooi weer 
om te voetballen en de jongens hadden 
er zin in. Dit keer wilden ze wel eens 
winnen. Ze vochten dan ook als leeu-
wen, maar de tegenstander was net 
iets te sterk. Er werd goed verdedigd, 
en er waren ook wel kansen om een te-
gendoelpunt te maken, maar de einduit-
slag was 0-5 voor de Duinranders. Bij 
de penalty’s werden er veel ballen te-
gengehouden door de beide keepers, 
zodat Anton als enigste van het team 
een mooi doelpunt maakte. Hopelijk 
gaan er de volgende keer meer doel-
punten in bij de tegenpartij. 

Stephan en Marian 
 
Hugo Boys E1 - Kolping Boys E3     
Uitslag: 1 - 1 
We moesten na een paar vervelende 
nederlagen weer tegen een lastige te-
genstander spelen. Uit naar Hugo boys, 
maar we begonnen meteen fel met 
voetballen. We hebben zeer hard ge-
werkt wat in een paar kansen uitmond-
de, maar de bal wilde er niet in. Het he-
le kleine doel was ook niet in ons voor-
deel. 
Na de limonade gingen we weer voor-
spoedig van start, maar helaas een uit-
val van de tegenstander belandde in 
het  doel, dus weer achter. Maar in 
plaats van de kopjes te laten hangen 
bleven we knokken, ja hoor eindelijk 
werd ons harde werken beloond door 
een doelpunt van Dion. Dit werd ook de 
eindstand, moe maar tevreden weer 
naar huis. 
  
Kolping Boys E3 - Berdos E2    
Uitslag: 3 - 0 
Na een blik op de stand op internet 
moesten we deze tegenstander kunnen 
hebben, want ze stonden onderaan. 
We gingen weer goed van start, waar 
we vorige week gebleven waren. Vele 
kansen werden in het begin van de 
wedstrijd gemist, het leek wel of de bal 
er niet in mocht. Na enkele ballen net 
naast en over lukte het in de eerste 
helft toch te scoren. De tegenstander 
hielp wel een handje door de bal ver-
keerd weg te werken waardoor Dion 
kon scoren. Dit was tevens de rust-
stand. 
Na de rust gingen we weer op dezelfde 
voet verder, maar ook de tegenstander 
kreeg een paar goede kansen die door 
Kevin goed uit het doel gehaald wer-
den. Uit een hoekschop was het Youri 
die schitterend raak schoot door de bal 
in ene op zijn slof te nemen. Nu ston-
den we dus met 2-0 voor, een luxe voor 
ons. Echter Nick vond dat niet genoeg 
want die maakte de eindstand compleet 
door een mooi afstandschot te lossen. 
Eindelijk weer een overwinning en jon-
gens die was zeer verdiend. Ga zo ver-
der door, jullie kunnen het best. 
Groetjes de ouders van E3. 
 
Kolping Boys E6 - Koedijk E11   
Uitslag: 2 - 1 
Zouden we de stijgende lijn kunnen 
vasthouden na de prima wedstrijd van 
afgelopen week. We hadden er alle-
maal weer zin in om tegen het altijd las-
tige Koedijk te spelen. De eerste helft 
ging gelijk op maar we waren een 
beetje sterker. De aanvallen en het 
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overspel liep gesmeerd. En ja hoor na 
een prima actie scoorde toch weer onze 
kleine maar oh zo snelle man Lars. 
Toen was het rust en kregen we nog 
wat tips van trainer Mathe. Koedijk 
kwam toch wat feller uit de kleedkamer. 
Waar was de verdediging, jongens? 
Probeer jullie posities te houden en niet 
alleen maar 1 man achterin. En ja hoor 
Koedijk scoorde een prima goal, wat 
niet voor onze keeper Nigel te houden 
was. Want Kevin stond alleen achterin. 
Toen waren we weer wakker gelukkig 
en Kevin scoorde na een lange aanval 
2-1. 
Bart kreeg ze er helaas vandaag niet in 
met Max de keeper van Koedijk was erg 
goed. Yanniek en Max en Tom werkten 
erg hard op het middenveld en speel-
den goed over. En dan nog Justin die 
speelde ook een prima wedstrijd. Kom 
jongens ga vooral zo door. De ouders, 
de opa’s en oma’s hebben weer geno-
ten van jullie.                       Peter Wortel 
 
Reiger Boys E12 - Kolping B. E6    
Uitslag: 0 - 6 
Op deze mooie ochtend was iedereen 
weer aanwezig. We hadden er allemaal 
weer zin. De grote vraag was zou Bart 
weer scoren nu zijn vader weer mee 
was. Meteen na het fluitsignaal was het 
al gauw 1-0 jawel door Bart. Daarna 
ging het gelijk op maar hadden wij meer 
kansen. Maar de ballen wilden er niet 
in. Onze keeper Nigel had weinig te 
doen maar wat hij deed was goed, ze-
ker met de strafschoppen. De tweede 
helft was minder zwaar dan de eerste 
en het werd 2-0 door Vincent en daarna 
3-0   4-0   door jawel Bart. Lars maakte 
ook een hele mooie goal en onze Max 
ook 6-0. Ja jongens zo gaat het heel 
goed, we hopen dat jullie zo verder 
gaan want voor de ouders is het ook 
genieten. Kevin voetbalde heel goed 
achterin en houdt een hoop tegen met 
goed verdedigen. Tom en Justin voet-
balden ook een goede wedstrijd. En 
Yanniek werkte ook heel hard. 
Peter Wortel 
 
SSV E2 – Kolping Boys E7 
Uitslag: 7 - 1 
Van het begin af aan was duidelijk dat 
we een sterke tegenstander hadden, 
maar het team hield het eerste deel van 
de wedstrijd dapper stand. Toch werd 
na ongeveer een kwartier de druk te 
groot en werd er via de verdediging ge-
scoord. Al snel daarna werd er nog 2x 
gescoord door de tegenstander maar 
mede dankzij Amir wisten we de schade 
te beperken tot 3-0. 
Na de rust werd er van keeper gewis-
seld en probeerden we wat aanvallen-

der te spelen. Dat lukte heel aardig en 
na een mooie combinatie wist Amir de 
bal in het doel te krijgen. 
Hierna bleek de tegenstander toch te 
sterk en werd het uiteindelijk 7-1. Het 
was een sportieve tegenstander en ie-
dereen had ondanks het verlies toch 
een leuke wedstrijd gespeeld. 
Karin Berkhout. 
  
SVW F1 – Kolping Boys F1 
Uitslag: 2 – 9 
Het was op een prachtige najaarsdag in 
het zonnetje dat Rodney al na 1 minuut 
voetballen het eerste doelpunt scoorde 
voor KB. Dave stond op doel, hij had 
daarvoor de avond tevoren met zijn va-
der op getraind. Goed zo mannen! Dat 
belette SVW niet om na 5 minuten een 
gelijkmaker te scoren. Op dat moment 
zuchtte trainer Ronald want hij had ein-
delijk zijn lijstje klaar voor het wisselen. 
SVW was maar met 7 spelers gekomen 
dus had KB twee wissels. De bal is bij-
na niet op de helft van KB geweest. 
Wence, Gijs en Dylan vormden de ach-
terhoede en deze brave mannen zorg-
den ervoor dat de bal lange tijd op de 
helft van de tegenstander bleef. Hiervan 
profiteerden de mannen in de voorhoe-
de. Door netjes samen te spelen wer-
den mooie doelpunten gescoord. Ro-
nald, Stijn en Mustafe gaven mooie 
voorzetten die uiteindelijk in het doel 
van SVW werden geschoten. Een prima 
hoekschop van Rutger werd mooi afge-
maakt en kwam daardoor ook in het 
doel van SVW. Op het moment dat 
doelman Dave eindelijk de bal had, floot 
de scheidsrechter en gingen we met 1-7 
in de rust. In de tweede helft was Dylan 
doelman met Dave, Stijn en Mustafe in 
de achterhoede. Na 1 minuut scoorde 
Rodney zowaar zijn vierde doelpunt 
(klasse kerel!). Het overspelen naar el-
kaar in de tweede helft ging duidelijk 
minder goed dan in de eerste helft. On-
danks dat de bal ook nu veel op de helft 
van SVW was, werden hierdoor veel 
kansen niet benut. Gelukkig scoorde 
Rutger van een afstand met een mooie 
lob over de keeper van SVW heen. 
Maar dat kon SVW ook toen bleek dat 
doelman Dylan, die lange tijd op de 
middellijn stond, een hoge bal van SVW 
kreeg en de bal net miste zodat het in 
ons doel terecht kwam. Toen na enkele 
wissels Gijs en Wence weer in de ach-
terhoede stonden kwamen er geen bal-
len meer bij het KB doel. Zo werd het 
uiteindelijk 2-9.  
 
Kolping Boys F1 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 0 - 3 
Het was deze week een pittige week. 
Hulptrainer ‘Knorrie’ was de week er-

voor een beetje knorrig tijdens de trai-
ning, waardoor de F1- of F2-speler die 
ook maar even niet op zijn plek stond, 
op zijn *@#$!-sodemieter kreeg. Zelfs 
enkele ‘niets vermoedende’ toekijkende 
ouders kregen de wind van voren. Maar 
gelukkig had trainer Ronald (onze held) 
een wedstrijdje met meer tegenstand 
georganiseerd voor de F1 op woens-
dagavond. Hij verklapte alleen niet te-
gen wie. In afwachting op de wedstrijd 
waren sommige spelers best wel een 
beetje zenuwachtig. Maar toen ze het 
eenmaal wisten tegen wie ze speelden, 
waren ze niet meer te houden. Meteen 
na de aftrap ging de bal naar de helft 
van de E1. Ja, ja, dat beloofde wat! De 
doelman van de E1 was wel erg goed, 
hij kwam uit een D-team. De F1 spelers 
vochten als leeuwen. Sommige spelers 
hadden hun ‘turbo’ op volle toeren 
draaien. Dit heeft niet kunnen voorko-
men dat de E1 (maar) 3 doelpunten 
maakte. En dat kreeg de E1 niet kado! 
Met zo’n uitslag heeft het F1-team ei-
genlijk ook gewonnen. Het was een su-
performiweldigeindefantakolosachtige 
wedstrijd! 
 
Reiger Boys F1 – Kolping Boys F1 
Uitslag: 2 – 5 
Een frisse oktoberochtend met een lek-
ker zonnetje. Het gras was nat van de 
douw. Na de aftrap moest meteen hard 
worden gewerkt. Het leek wel of de F1-
startmotor niet goed op gang kwam. Na 
5 minuten spelen kregen we een tegen-
doelpunt te verwerken. Oei, dat was 
even schrikken. Nadat door slim spelen 
tegen de scheidsrechter werd gescho-
ten door KB, kregen we een vrije trap 
mee die in één keer erin werd gescho-
ten: 1-1.Toch kwam de motor van KB 
niet echt op gang. Veel kansen werden 
gemist. We gingen uiteindelijk de rust in 
met stand 1-2. De tweede helft begon 
goed met een lekker tempo. Soms ston-
den op onze helft meer spelers van Rei-
ger Boys dan van KB, maar kon door 
knap spelen de aanval worden afgesla-
gen. In het tweede gedeelte van deze 
helft begon de KB-motor weer te hape-
ren. Gelukkig werden er nog 3 doelpun-
ten door KB gemaakt, waardoor de 
eindstand 2-5 dezelfde was als bij de 
thuiswedstrijd tegen Reiger Boys.      
Van pappa Kas 
 
Kolping Boys F3 - Jong-Holland F2 
Uitslag: 5 - 0  
Nadat Jong-Holland F3 twee weken ge-
leden al over de knie had gelegen was 
het nu de beurt aan F2. In vergelijking 
met dat team was er eigenlijk maar heel 
weinig verschil te zien. Wederom 7 
"kleine mennekes" met prachtige oran-
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je-shirtjes. Nu is juist oranje de kleur 
wat bij onze mannen iets osmaakt. Het 
lijkt wel of een stier een rode lap voor-
gehangen krijgt, want vanaf de aftrap 
vliegen de vonken er meteen vanaf. De 
oranjemuur stond weer als een huis en 
met man en macht werd er bij de buren 
verdedigd. Jart schoot op de paal. De 
aanvalsgolf was echter niet te stoppen. 
Bram vuurde van 15 meter waardoor de 
keeper in problemen raakte. Met wat 
gegrabbel raakte de bal toch nog over 
de lijn, 1-0. (goed gezien Menno, dit 
werd trouwens door supporters aan de 
andere kant van het veld bevestigd). 
Bij die ene counter van Jong-Holland 
waren het Martijn en Max die 
goed verdedigden. Roy, die de laatste 
weken de smaak van aanvaller al te 
pakken heeft, scoorde met een hard 
schot,  
2-0. Het andere oranje had de opdracht 
om de score zo laag mogelijk te houden 
en dus was het  
moeilijk voetballen. Na een goede voor-
zet van Stefan was het Max, net weer in 
het veld, die 3-0 liet  
aantekenen. Een gouden wissel, coach! 
Bram maakte "cool" de 4-0. Na een lan-
ge bal van Stefan op Bas werd de bal 
goed breed gelegd waardoor 
Steef  knap kon inschieten, 5-0. Grote 
klasse, mannen! De fluwelen-hand van 
de trainer is toch al een beetje te zien! 
De razende reporter! 
 
SVW'27 F5 - KOLPING BOYS F3 
Uitslag:  8 - 0 
Op bezoek in het "Waardse". Op zich 
niets bijzonders maar vandaag was het 
gewoon zo’n dag, dat alles tegen zat. 
Je hebt wel eens van die dagen.....
Vertrek een uur of 8!  ja, ja.... Waar was 
dat veld nou ook alweer...... Dan op 
zoek naar de sleutel van de kleedka-
mer. Oké, in de kantine aldaar.... "U 
mag de sleutel hebben....dat is dan 5 
euro...." Huh??? Ja, borg wel te ver-
staan. Ooooh, Ik heb hier een briefje 
van 20. Ook goed zegt de beheerder 
doe ik er toch gewoon 2 consumptie-
bonnen bij!  ja, ja..... Nou op naar het 
veld.... geen intrapballen.... ja, ja....dan 
zo maar beginnen het is toch maar 
F5.... ja ja.... wat kan ons op zo'n 
dag nou gebeuren? Nou dit dus. Met 8-
0 over de knie! Wel zo toepasselijk met 
8 oktober nog in de benen. (het waren 
trouwens niet alleen de jongens die 
daar last van hadden). Mannen verlie-
zen hoort erbij. In dit team zaten enkele 
jongens die na de winterstop in de F1 
gaan voetballen. Jullie hebben je best 
gedaan en daar gaat het om. Gewoon 
goed naar Hans luisteren, blijven over-

spelen en volgende week gaan 
we er met z'n allen weer met frisse 
moed tegenaan.  
Succes dan! 
Een fan.   
 
Kolping Boys F4 – Reiger Boys F4  
Uitslag: 3 - 0 
Een felle wedstrijd met veel botsingen 
en valpartijen. Kelvin kon niet meedoen. 
Hij had nog te veel last van zijn knie na 
de botsing van vorige week. De rest 
ging er stevig tegenaan. Ze speelden 
als leeuwen. Maar het lukte niet om te 
scoren. Iedereen heeft die helft wel een 
bal naast geschoten. Maar de keeper 
van RB was ook heeeeel erg goed. 
Zelfs die enorme knal van Quincy kon 
hij tegenhouden. Omdat doelman David 
ook alles tegen hield, was het bij rust 0-
0. 
Na de rust ging het nog beter. RB kwam 
er bijna niet meer aan te pas. Tobias 
scoorde 1-0 nadat de keeper de bal 
eerst nog had kunnen stoppen. Het 
tweede schot was wel raak. RB maakte 
ook een doelpunt maar dat telde niet. 
De bal was al over de zijlijn geweest. Ze 
speelden gewoon door omdat ze de fluit 
van de scheidsrechter niet hadden ge-
hoord. Vlak daarna speelden onze jon-
gens de bal snel naar elkaar en op het 
laatst naar Dennis. Die stond vrij voor 
het doel en maakte 2-0. Heel goed sa-
men gespeeld! De mooiste actie van de 
wedstrijd was van Sam. Hij kreeg de bal 
op het middenveld. Er stonden drie jon-
gens van RB om hem heen. Met een 
schijnbeweging schudde hij ze in één 
keer alle drie van zich af en ging er met 
de bal vandoor. Daarna schoof hij de 
bal naar Dennis die de laatste verdedi-
ger geen kans gaf en schuin in de hoek 
raak schoot: 3-0. Er volgden nog meer 
kansen maar geen doelpunten meer.  
Tenslotte de penalties. Thomas was 
een beste keeper. Hij stopte ze alle-
maal, op één na, die hij ook nog bijna 
wist te stoppen.   
Jongens, complimenten. Godfried Sluij-
ter 
 
Duinrand S F2 – Kolping B. F4 
Uitslag: 3 - 1 
Een wedstrijd met twee gezichten. 
De eerste helft hebben we wind mee en 
toch lukt het ons niet om makkelijk naar 
voren te voetballen, na enkele kansjes 
van onze kant en enkele kansen voor 
de tegenpartij gaan we de rust in met 
een 1-0 achterstand. We hebben de 1e 
helft te veel uit elkaar gevoetbald. 
De tweede helft geven we vol gas en 
krijgen we vele kansen, echter de kee-
per houdt alles eruit. 

Uiteindelijk is het Dennis  die met een 
schitterende lob de keeper passeert. 
Helaas geven we op het eind twee 
doelpunten weg. 
De teleurstelling was dan ook erg groot, 
maar verliezen hoort er nu eenmaal ook 
bij. 
Rene 
 
Kolping Boys F4 - Bergen F1 
Uitslag: 0 - 7 
Er is vandaag niet zo goed gevoetbald. 
De eerste 10 minuten ging het nog wel 
goed. Het middenveld ging na die 10 
minuten, niet goed spelen. En viel in 
slaap. Daardoor moest de achterhoede 
heel hard werken. De tweede helft ging 
beter. Mooie wedstrijd maar toch verlo-
ren. Jammer voor ons team. 
Dag van Bernd. 
 
Foresters F6 – Kolping Boys F5  
Uitslag: 1 - 1 
We wisten dat ie zou komen; De match 
van dit seizoen. Net als wij had Fores-
ters alles nog gewonnen. Dit moest wel 
een hele lastige wedstrijd  worden. Als 
er al niet genoeg druk op de ketel 
stond, herkenden we hem al vóór de 
wedstrijd; Een kalige man van een jaar 
of 75. Hij kon wel door als een van de 
Opa's van onze sterspelers, maar in 
werkelijkheid was hij een van de scouts 
van AZ. We zijn ze zo langzamerhand 
wel gewend aan die scouts, maar toch. 
Het beloofde niet veel goeds. Foresters 
had daadwerkelijk een opstelling. Keu-
rig links, rechts, voor en achter opge-
stelde spelers. Wow, het leek wel een 
professioneel team. Voortvarend gingen 
we toch maar van start en wat denk je? 
0-1 voor KB na een genadige poeier 
van Jeffrey. Net toen we geloof begon-
nen te krijgen dat we wellicht onden 
winnen in Heiloo, kregen we een minuut 
later alweer de gelijkmaker om onze 
oren. Vanaf dat moment werd er door 
beide partijen gestreden op het 
scherpst van de snede. De wedstrijd 
AZ - Ajax verbleekte tot een zielig ama-
teur wedstrijdje bij deze wedstrijd. Wat 
een spanning, wat een sensatie, wat 
een  
inzet, wat een spel, wat een vechtlust, 
wat een geweldig voetbal werd er ge-
speeld en wat waren we moe aan het 
einde van de wedstrijd. Het bleef 1-1 in 
Heiloo, wat een terechte uitslag is denk 
ik. Dit beloofd nog wat voor de return-
wedstrijd die we thuis moeten spelen. Ik 
heb gehoord dat het voltallige bestuur 
van KB dan komt kijken en dat er spra-
ke is om vooraf entree geld te gaan vra-
gen. Dat laatste is nog niet helemaal 
zeker, maar hou het in de gaten, want 
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vol is vol!!!!! 
 
Kolping Boys F5 – Reiger Boys F8  
Uitslag:  5 - 0 
Dat begint lekker zeg. Onze topscoor-
der had zich afgemeld en Michiel was 
afgelopen week met zijn voeten tussen 
de spaken van een fiets gekomen. Dit 
waren toch niet de minste spelers. 
Vooraf in de kleedkamer, tijdens onze 
geheime bespreking hadden we onze 
opstelling op dit gemis aangepast en 
we spraken af dat we op POSITIE gin-
gen spelen. Dit hadden we immers vori-
ge week geleerd bij Foresters. Vlak 
voordat de wedstrijd begon kwam Mi-
chiel met zijn zere voet toch nog aan-
strompelen. Spelen wilde hij. Gebles-
seerd? Pff, dat gaat wel weer over. Kijk 
daar kunnen een hoop mannen van 
Oranje een puntje aanzuigen! Het werd 
weer een prachtige ochtend. Collin pak-
te zijn kans en schoot er 4 in. Michiel 
was niet te houden en pikte ook zijn 
doelpuntje mee. Steven ontpopte zich 
tot een volwaardig achterste man en de 
rest van het team werkte zich uit de 
naad naar de overwinning. Wederom 
stopten we 3 punten van de overwin-
ning in de tas en houden we nog goed 
uitzicht op een  
eventueel kampioenschap. Ook kwam 
onze trainer Jeffrey nog even kijken. Hij 
bleek onder de indruk van de spelers 
van F5. Alles wat hij ze op de training 
had geleerd kwam naar boven en ik zag 
dat hij trots op ze was. Trainer, je levert 
superwerk af. Bedankt, namens ieder-
een van F5. 
 
Kolping Boys F6 – Vrone F4 
Uitslag: 3 – 2 
Wat een wedstrijd. We hadden Vrone 
een beetje onderschat. Want wat een 
“walk-over”  moest worden werd een 
nipte overwinning. Sjoerd was dicht bij 
het eerste doelpunt. Vrone speelde 
meer op onze helft en dat uitte zich in 
veel kansen. Rick probeerde met een 
mooie sliding de bal nog af te pakken 
maar Vrone kon toch uithalen en we 
stonden 0–1 achter. Een 2e doelpoging 
werd door Nick nog net van de lijn ge-
haald. Tijdens de rust deelde Sjoerd uit. 
Hij werd vandaag 7 jaar. De 2e helft 
hadden wij de wind mee. Dat bleek een 
belangrijke factor. Niels scoorde na een 
kluts de 1-1 binnen. Na een paar minu-
ten scoorde hij ook 2-1, in de kruising, 
door een voorzet van Iefke. Vrone 
kwam terug naar 2-2 en we dachten dat 
dit de eindstand zou worden. Er was 
nog twee minuten te spelen. Maar na 
een voorzet van Niels scoorde Nick de 
winnende en bevrijdende 3-2. Wat wa-

ren we opgelucht. Dit was een hele 
spannende wedstrijd. Dany, Mick en 
Amsel hielden het middenveld in stand 
maar de wedstrijd werd gewonnen door 
de verdediging. Spelers van de week: 
Rick vanwege zijn verdedigend op-
treden en Nick vanwege zijn redding 
op de lijn (en de winnende 3-2). 
De coach........… 
 
Berdos F6 - Kolping Boys F6 
Uitslag: 0 – 8 
Met onze nieuwste aanwinst Daan gin-
gen wij uit naar Berdos te Bergen. Te-
gen Berdos moesten we aan ons doel-
saldo werken om aansluiting te houden 
bij de top 3. Er was niets teveel gezegd 
want dat deden wij dan ook. Sjoerd was 
met 5 doelpunten de man van de wed-
strijd en Iefke werd gekozen als vrouw 
van de wedstrijd vanwege haar enorme 
inzet. Ze veroverde de bal keer op keer 
en dat was heel belangrijk om onze 
spitsen te bedienen. Niels scoorde we-
derom twee doelpunten en Nick pakte 
zijn doelpuntje ook weer mee. Onze 
keeper Dany heeft niet een bal gehad 
dus moesten we een beetje blijven wis-
selen. Dany hielp mee in de voorhoede. 
Mick ging de 2e helft op doel. Amsel en 
Rick hielden het middenveld in stand en 
daarom kon de score oplopen tot 8 te-
gen nul. 
Coach…. 
 
Kolping Boys F7 – Berdos F5 
Uitslag: 2 - 3 
Afgelopen zaterdag met het voltallige 
F7-team naar Bergen, om te spelen te-
gen Berdos F5. 
Tim ging weer op doel en de jongens in 
het veld moesten het opnemen tegen 
een sterk spelend Berdos. Slimme pas-
ses van Daan, Michael en Rijk bereik-
ten de spits Sammy. Maar deze stuitte 
constant op een muur van Berdos spe-
lers. Alessio tackelde per ongeluk een 
Berdos speler en terwijl de scheidsrech-
ter en meerdere spelers zich ontfermde 
over de geblesseerde, scoorde Berdos 
0-1 ! Balen hij telde!! Kees en Tom wa-
ren superverdedigers. Jonne speelde 
de bal slim door, zodat Sammy weer 
kansen kreeg om te scoren. Helaas ver-
zette Berdos zich goed en kwamen ze 
met een uitmuntend doelpunt hoog in 
de kruising op 0-2 !! 
Na een stevig onderonsje in de kleed-
kamer en met Kees op doel in de twee-
de helft kwamen we sterk terug. Via een 
corner van Rijk kon Sammy 1-2 scoren. 
Handen omhoog, shirt over het hoofd! 
Helaas weer een tegenaanval van Ber-
dos, gevolgd door een afstandschot 1-
3 ! Maar via een hakkie van Daan en 

een poeier van Michael kon Sammy we-
derom scoren 2-3. Een laatste poging 
van Alessio eindigt met een knal in de 
zijkant van het net. Ondanks de vecht-
lust en het teamgevoel, blijft de score 2-
3. De penalties na afloop maken veel 
goed en zijn in het voordeel van onze 
boys. Goed gespeeld mannen. We heb-
ben genoten en daar gaat het om! 
Wim, Alessio’s pappa. 
 
Castricum MP - Kolping Boys MP 
Daar gingen we dan, nee, niet naar Fo-
resters zoals de afgelopen uitwedstrij-
den maar naar Castricum. 
Weer 9 blijde gezichten. De teaminde-
lingen waren dit keer Team 1- Mitchell, 
Tim, Wessel, Duncan en Bas, team 2 
bestond uit - Lola, John, Dave en Max. 
Ze hebben supergoed gespeeld en er 
werd meer gewonnen dan verloren en 
er waren veel doelpunten gemaakt. De 
stijgende lijn zit er bij deze jongens en 
meisje zeker in en wat nog belangrijker 
is dat er veel plezier op het veld en 
daarbuiten aanwezig is!!!!! Ga zo door, 
Een vaste supporter 


