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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 

Grote Clubactie 

Trainersbegeleider pupillen 

Als gevolg van weer een storing met de copyprinter is 
het niet gelukt in de laatste Treffer de wedstrijd-
verslagen van de pupillen af te drukken. Van ieder 
team hebben wij het laatste verslag opnieuw geplaatst. 
 
Op het internet  “http://www.kolpingboys.nl” kunt u 
toch kennis nemen van de volledige Treffer met alle 
pupillenverslagen. 
 
De drukkers hebben hun uiterste best 
gedaan om toch een zo volledig 
mogelijke Treffer te produceren.  
Klasse mannen. 

        GEEN CLUBBLAD ONTVANGEN!:  BEL  072 – 511 57 23 



De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 –  
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
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De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                           Kolping Boys 1 –  Vios W. 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Leeskring Reyne's Gezinsleesportefeuille. 
   Gedempte Veert 203 Postbus 9 1834 ZG St.Pancras. 
   072-5642910 
  
Landman Assurantien BV. 
   Scheldestraat 12 1823 WB Alkmaar. 
   Verzekeringen,Pensioenen, Hypotheken en Financiele Diensten 

   072-5153868, Fax 0725158194 

 
 
 
De wedstrijdballen voor de wedstrijd:  

                            Kolping Boys 1 –  LSVV 1 
 
Zijn beschikbaar gesteld door: 
 
Reclame Reus 
   Berenkoog 42a 1822 BJ Alkmaar. 
   Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende teksten/logo's en Spandoeken. 
  072-5614739, fax 0725644124. 
  
Q8 Tankstation 
    Nollenweg 11 1823 DM Alkmaar. 
    Nu ook tanken met de Q8 dealercard, Tevens shop en carwash.  
     072-5624008. 



Zondag 31 oktober  2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander                        Tijd                                      Aanwezig                             Scheidsrechter 
1ste      Vios I                                    14.00 uur                             …..                                       E.G.E.M. Bachmohr 
3de      Vios 3                                   12.00 uur                             11.15 uur                              J.R. Bakker 
5de      HSV 4                                   10.00 uur                             09.15 uur                              C. de Goede 
7de      Victoria 4                             10.00 uur                             09.15 uur                              Sj. Schut 
8ste      De Rijp 4                             14.00 uur                             13.15 uur                              M. Hoogervorst 
9de      vrij  
A1      DCO A1                               11.30 uur                             …..                                       M. Starreveld 
A2      Victoria A1                          10.00 uur                             09.15 uur                              N. Neuvel 
A3      Helder A2                            12.00 uur                             11.15 uur                              J. de Wit 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar                                      Tijd                                      Aanwezig                             Vertrek!! 
2de      Purmersteyn 2                      11.00 uur                             …..                                       ….. 
6de      VZV 4                                   11.00 uur                             09.50 uur                              10.00 uur 
10de    LSVV 7                               12.30 uur                             11.20 uur                              11.30 uur 
A4      JVC A3                                14.00 uur                             12.35 uur                              12.45 uur 
Da1    Meteoor Da1                        14.30 uur                             …..                                       ….. 
Da2    Zouaven Da1                       11.30 uur                             09.50 uur                              10.00 uur 
B2      Kwiek B1                             11.00 uur                             09.35 uur                              09.45 uur 
C1      Wherevogels C1                  10.00 uur                             …..                                       ….. 
Zondag 7 november 2004 
Een thuiswedstrijd voor: 
Elftal  Tegenstander                        Tijd                                      Aanwezig                             Scheidsrechter 
1ste      LSVV 1                               14.00 uur                             …..                                       R.J.M. Pater 
2de      Limmen 2                            11.00 uur                             …..                                       G.J.F. Mol 
6de      vrij  
7de      Vrone 3                                10.00 uur                             09.15 uur                              C. de goede 
8ste      Limmen 7                            14.00 uur                             13.15 uur                              GSB 
10de    Hugo Boys 4                        10.00 uur                             09.15 uur                              N. Neuvel 
Da2    Oosthuisen Da1                    12.00 uur                             11.15 uur                              M. Hoogervorst 
A4      LSVV A2                             12.00 uur                             11.15 uur                              Sj. Schut 
B2      vrij  
C1      Hollandia C2                        10.00 uur                             …..                                       S. Makkinje 
Een uitwedstrijd voor: 
Elftal  Naar                                      Tijd                                      Aanwezig                             Vertrek!!! 
3de      Koedijk 2                             11.45 uur                             10.35 uur                              10.45 uur 
5de      KSV 3                                   14.00 uur                             12.50 uur                              13.00 uur 
9de      Berdos 8                               12.00 uur                             11.00 uur                              11.10 uur 
Da1    HOSV Da1                          14.00 uur                             …..                                       ….. 
A2      WBSV A1                            12.00 uur                             10.20 uur                              10.30 uur 
A3      SVW A3                              14.00 uur                             13.00 uur                              13.10 uur 
DIENSTEN: 
Kantine                      : 30-10 en 31-10 groep 4 en 3, 06-11 en 07-11 groep 6 en 5 
Terreindienst              : 30-10           08.00 uur Rachid Kadouri en Wesley Overduin 
                                                         12.30 uur Stefan Doef en Leon Doesburg 
                                      31-10          09.00 uur Lorenzo Doesburg en Mischa Goesinne 
                                                         13.00 uur Panaioty Gebremichael 
                                      06-11          08.00 uur Thomas Klei en Ronald Gouwentak jr. 
                                                         12.30 uur Daon Koks en Jannes Haanstra 
                                      07-11          09.00 uur Koen van Haaster en Robin Huysmans 
                                                         13.00 uur Binyane Haye en Dave Groot 
Secretariaat                : 31-10 en 07-11Simon, ome Jaap 09.00 – 13.00 uur en seniorencommissie 
Kassa                         : 07-11 Dhr. B. Frederiks en Mevr. A. van Wonderen  
Poortloterij                 : 07-11 Mevr. Diependaal 
Opvang Scheids.       : 07-11 dagelijks bestuur 
Geluid                         : 07-11 Dhr. R. Gerritze                    
Bestuurskamer          : 07-11 Tiny en Kristen 
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zater/
zondag 

  16/17 oktober   Uitslag  zater/
zondag 

  23/24 oktober  Uitslag 

Kolp.B. 3 - WGW 2 4 - 3  Kolp.B. A1 - Omniworld A2 3 - 3 
Kolp.B. 5 - Koedijk 3 2 - 3  Kolp.B. B1 - SRC B1 3 - 3 
Kolp.B. 9 - Flevo 6 2 - 3  Kolp.B. C2 - Hugo Boys C1 3 - 1 
Kolp.B. 10 - Apollo  3 1 - 2  Kolp.B. C4 - Meervogels C2 9 - 4 
Kolp.B. A2  Egmondia  A1 4 - 0  Kolp.B. Msj.1 - de Blokkers Msj.1 3 - 0 
Kolp.B. B1 - FC Uitgeest B1 2 - 2        
Kolp.B. C1 - ZOB (vrs) C1 3 - 2        
Kolp.B. C3 - Koedijk (vrs) C3 2 - 5        
Kolp.B. C4 - Reiger Boys C2 6 - 0        
Kolp.B. C6 - Koedijk (vrs) C6 1 - 6        
Kolp.B. Da.1 - OSV (beker) Da.1 10 - 3        
Kolp.B. Msj.1 - Andijk (beker) Msj.2 8 - 1        

GROOT NIEUWS VAN DE GROTE CLUBACTIE !!! 
 
Eindelijk is het dan zover, de meeste loten zijn verkocht, het meeste geld is binnen en wij zijn aan het 
tellen geslagen om zo bekend te maken welke spelers en welk team zich Topverkopers mogen noemen 
van de Grote Clubactie 2004. 
 
De Kolping heeft dit jaar bijna 1650 loten verkocht en dat is goed nieuws. 
Wij gaan er eens even goed voor zitten hoe dit geld besteed gaat worden, maar een ding is zeker, het 
komt ons allemaal ten goede. 
 
Vooral de jeugd heeft ontzettend goed zijn best gedaan, en ik kan alvast verklappen dat de absolute top-
verkoper dit jaar uit de jongste gelederen komt. 
Met 50 loten heeft Steef Blok uit de F3 de meeste loten van allemaal verkocht, gefeliciteerd ! 
 
Nog niet iedereen heeft het geld van de verkochte loten ingeleverd, dus ik doe een dringend ver-
zoek dit uiterlijk woensdag 27 oktober in te leveren. 
Doe het totaal bedrag in een envelop, zet je naam en GCA (Grote Clubactie) erop en lever het in bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
Het zou jammer zijn als jij of je team het geld nog niet hebben ingeleverd, want alleen dan ding je mee 
naar de prijzen. 
 
Naast de kolpingprijzen heeft de Grote Clubactie zelf ook een aantal prijzen in het verschiet. 
Wij hebben de namen van de topverkopers doorgegeven en zij dingen mee naar een onvergetelijke 
sportclinic onder leiding van ervaren topsporters. 
Zodra wij meer weten worden jullie hierover ingelicht. 
 
DE TOPVERKOPERS DIT JAAR ZIJN …………………… 
 
F-pupillen:                                       E-pupillen:                                              D-pupillen: 
1e prijs     Steef Blok           F3      1e prijs     Tim Smidt           E1               1e prijs     Maik Blom      D4 
2e prijs     Roy Kolt              F3      2e prijs    Nick Brouwer      E3                2e prijs     Patrick Veter  D2 
 
Teamprijs: 
De teamprijs voor het best verkopende team gaat dit jaar naar de E6. 
 
A.S. ZATERDAG 30 OKTOBER OM 13.00 UUR ZIEN WIJ JULLIE GRAAG IN DE KANTINE, 
OM DE PRIJZEN AAN JULLIE TE OVERHANDIGEN. 
ALVAST VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS GERARD EN PLIEN. 
 



 

                                                                       

TOPPERS 
 
* Imma Tros. 
Bleek bij het klaverjassen een 
goede vervanger van Harry 
van der Lem. 
 
 
* Kantinemedewerkers  
Jos, Jaap en Joop 
( zie hiernaast gelegen stukje) 
 

 
 
* Junioren C4  
Knappe  9 – 4 overwinning 
tegen Meervogels C2 

De volgende Treffer :   Dinsdag   
                                       9 november 2004 
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Klaverjassen                    Klaverjassen                     Klaverjassen                     Klaverjassen 
 
Uitslag klaverjasdrive nummer 1 van dit seizoen op vrijdag 15 oktober 2004. De belangstelling was niet 
zo groot als anders, maar dat zat misschien in herfstvakantie.  
Dan nu de prijswinnaars 
1e       Kees – Imma Tros                                          5620 punten 
2e       Ad v.d. Hoeve – Frank de Wit                         5513  -- 
3e       Dolf Leegwater – Bobby Zwanenburg            5102  -- 
4e       Leo Wortel – Matthé van Schie                       5058  -- 
5e       Erik Born – André Dekker                     5036   -- 
6e       Co en Afra Kunst                                            4946  -- 
7e       Jan Kraakman – Piet Ursem                           4896  -- 
8e       Ralfh Konijn – Jeroen v/d Graaf                      4885  -- 
 
Poedelprijs Stef Appel – Sander v.d. Lem                3032  --. 
 
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 19 november. We willen om 20.00 uur beginnen. Inschrijven kan vanaf 
19.30 uur. Tot dan allemaal. 
Groeten Jaap en Rob de Wit 

       Een compliment - - - -  
 
Zondag 24.10, alles afgelast, maar het eerste 
en tweede besluiten om vriendschappelijk 
tegen elkaar te spelen op ons kunstgrasveld. 
En wat gebeurt er?  Ondanks dat het niet 
nodig is besluiten Jos, Jaap en Joop de 
kantine open te doen en de mannen van  1 + 
2 van koffie, thee en broodjes te voorzien 
(uiteraard tegen betaling). 
Hele grote klasse en bedankt. 
 
Kolping Boys Selectie 1 + 2.  

Wil degene die het prikbord met magneetjes heeft 
geleend even contact opnemen met Jan van der 
Bout. 0226-314437 
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Programma t/m  19 november 
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HEREN 1 28140 vrij 29 okt Kolping Boys 1 - HZV de Witburger 6 21.05 uur De Myse 

 117265 wo 03 nov HZV de Witburger 5 - Kolping Boys 1 22.00 uur Vennewater 
 28141 vrij 12 nov AZV 5 - Kolping Boys 1 20.10 uur De Lelie 

        

HEREN 2 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 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 22929 wo 03 nov Kolping Boys 5 - PZC/Micronorm 7 22.00 uur De Myse 

 22936 vrij 19 nov HZV de Witburger 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 

 150398 vrij 19 nov SVW A-2 - Kolping Boys A-1 19.15 uur De Stap 

 

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. 

 
 

We verwelkomen Mark van Stipriaan 
onze hoofd A trainer als nieuw lid van 

de “Vriendenclub “ 
 
 
 

Bezoek ook eens onze website 
www.kolpingboys.nl 

 
De Vriendenclub, lid worden? 

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



Het programma !!! 
 
Zaterdag 30 oktober 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b3          J.V.C. b4                                                            14.30             14.00             E. v. Dronkelaar 
c2          Nieuwe Niedorp c1                                            14.30                 -                 J. Kraakman 
c3          Jong Holland c2                                                 13.00             12.30             H. Berghammer 
c4          Koedijk c4                                                          14.30             14.00             N. Kieft 
ms.ju. b2 Duinrand S ms.ju. b1                                        13.00             12.15             H. van Ginkel 
 
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Helen Rowinkel 
                         
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar                                              Aanvang    Vertrek 
b1          ODIN’59 b1                                                       12.30                 - 
b4          Jong Holland b2                                                 12.30             11.30             Op zondag spelen alle A-junioren + 
b5          B.O.L. b1                                                           12.00             11.00             + B2 + C1 ! 
c5          D.F.S. c2                                                            10.30               9.45             Terreindienst: 
c6          Jong Holland c4                                                 12.45             11.45             zat.dag 30 okt.:  8.00:Rachid Kadouri 
ms.ju. b1 Marken ms.ju. b1                                              11.30             10.00                                      12.30:Stefan Doef 
                                                                                                                                     zondag 31 okt.:  9.00:Lorenzo Doesburg 
                                                                                                                                                            13.00:Panaioty Gebremichael 
Zaterdag 6 november 2004. 
 
Een THUISwedstrijd voor: 
 
Elftal  Tegenstander                                        Aanvang    Aanwezig  Scheidsrechter 
b1          Fortuna Wormerveer b1                                     14.30                  - 
b4          de Flamingo’s b1                                                14.30             14.00             N. Kieft 
b5          Reiger Boys b2                                                   14.30             14.00             H.van Ginkel 
c5          Hugo Boys c2                                                     13.00             12.30             J. Kraakman 
c6          S.V.W.’27 c4                                                      13.00             12.30             H. Berghammer 
 ms.ju.b1  H.O.S.V. ms.ju. b1                                           13.00             12.15             E.v. Dronkelaar 
               
Sekretariaat: Paul Konijn                                               Bestuursdienst: Harry van der Lem 
                        
Een UITwedstrijd voor: 
 
Elftal  Gaat naar:                                             Aanvang    Vertrek 
a1          A.D.O.’20 a1                                                      14.30                  -                Op zondag spelen:A2 + A3 + A4 + C1 
b3          Westfriezen b2                                                   14.30             13.30             Terreindienst: 
c2          de Blokkers c3                                                    13.00                  -                zat.dag 6 nov.:   8.00:Thomas Klei 
c3          A.F.C.’34 c2                                                       12.45             11.45                                     12.30:Daan Koks 
c4          L.S.V.V. c2                                                        13.00             12.00             zondag 7 nov.:   9.00:Koen v. Haaster         
ms.ju. b2 Vios ms.ju. b1                                                   13.00             11.45                                     13.00:Binyame Haije 
 
Geen terreindienst……..dus geschorst ! 
Metin Gönen(a4), Fatih Cam(b3), Kamil Cagaw(b2),Danny Jöckel (a3) en Lucas van Hoorn(a3) kunnen niet meer voetballen. 
Allen zijn niet verschenen bij hun terreindienstverplichtingen. Betrokkenen dienen zich te melden bij hun coördinator. A-
coördinator is Cees Castricum (5618791) en B-coördinator is Helen Rowinkel (5624613). Van hen horen jullie wanneer je je niet 
vervulde dienst alsnog kunt doen. Eerder voetbal je niet  !!! 
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PAASTOERNOOI 2005 ! 
Nog nooit maakten we de afgelopen jaren op zo’n vroeg tijdstip melding van dit mega-evenement. 
Maar dit jaar is het de 10e keer dat we het organiseren, een jubileum dus ! 
Het 1e Paastoernooi werd gehouden in 1996 met daarin de volgende deelnemers :  
B-junioren: RKVVL, Heerenveen(am.),WVC, AFC’34, Rohda Raalte, Kickers Büchig, SSV Buer en Kolping Boys . 
C-junioren: RKVVL, UVS, AFC’34, Hoogezand, Swift, Kickers Büchig, Beckhausen’06 en Kolping Boys. 
 
Vorig jaar organiseerden we de 9e versie met daarin de volgende teams: 
B-junioren:AZ, de Graafschap, Sparta, FC Groningen, P.S.V., Sint-Truiden, Coventry City en Kolping Boys . 
C-junioren:AZ, RBC Roosendaal, St.vogels/Telstar, RKC Waalwijk, D.W.S., KVC Westerlo, Crystal Palace en Kolping Boys . 
 
Nu dus op 26 en 27 maart de 10e editie en de grote vraag is natuurlijk of we het deelnemersveld van vorig jaar minimaal kunnen 
evenaren zo niet kunnen verbeteren. Zo langzamerhand komen de bevestigingen binnen. We verklappen er alvast twee ! 
 

                                                      AZ             &         Ajax 
 
Maar we hebben méér verrassingen. De volgende Treffer maken we wederom enkele namen bekend ! 
 
Trainingsdag in Herfstvacantie: prima dag ! 
Ondanks de gestaag neervallende regen was de opkomst op 20 oktober goed te noemen. Slechts een klein aantal van de opgege-
ven spelers en speelsters wilden het weer niet trotseren. Zo’n 80 C- en D -spelers echter wél ! 
Onder leiding van een 5 tal selectietrainers ,geassisteerd door een aantal A-junioren, werd er in circuitvorm een  interessant och-
tendprogramma afgewerkt. Na een voedzame lunch, prima verzorgd door het kantinepersoneel, volgde ’s middags een wat speel-
ser programma, afgesloten met de penalty’s. 
Tegen half 4 werd een prima dag afgesloten 1 
We bedanken de selectietrainers en hun assistenten én natuurlijk de kantinemensen voor hun beschikbaar gestelde tijd ! 
 
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal ! 
We voorspelden in de vorige Treffer, dat de meisjes b1 wellicht bovenaan staan in deze onderlinge competitie. Maar onze bewe-
ring  
is gelogenstraft door de jongens van C4, niet toevallig de huidige bezitters van de Herman de Reus-bokaal. Hun gemiddelde is 
net even hoger dan dat van de meiden. 
De stand: 
1e           C4                     5       13          2,60                          7e              b3       6              3               0,50 
2e           ms.ju.b1            6       13          2,17                          8e             a4        5              1               0,20 
3e           a3                      6         9          1,50                          9e              c5       5                0               0,00 
4e           b4                      4         4          1,00                        10e              b5       5               0                0,00 
5e           C3                     5         3          0,60                         11e             c6        5              0                0,00 
6e           ms.ju.b2            6         3          0,50 
 
Het wel en wee van de junioren !! 
Een inhaalweekend gevolgd door een regenweekend. Weinig competitiewedstrijden dus ! 
Slechts b1 en c4 speelden 2 keer voor de competitie. 
B1 bracht het tot 2 gelijke spelen. De 2-2 bij topploeg Uitgeest sprak echter tot veel meer verbeelding dan de moeizame 3-3 te-
gen het op dat moment nog puntloze S.R.C. Een middenmootpositie is dit seizoen het lot van b1. 
C4 won met maar liefst 6-0 van Reiger Boys c2  en met wel 9-4 afgelopen zaterdag.Ze staan fier in de top . 
Ook winst was er voor c2. Bij Hugo Boys wonnen ze met 3-1 en dat brengt ze aan kop, daar S.V.W. een klasse hoger is ge-
plaatst ! 
Nog meer winst en wel voor de a2. Bij concurrent Egmondia werden via een 4-0 zege goede zaken gedaan ! Doorgaan zo, man-
nen. 
A1 tenslotte moest op zaterdag al vroeg naar Almere om bij staartploeg Omniworld op te treden. Na een 3-0 achterstand werd het 
tóch nog 3-3. Volgens begeleider JvdB hadden ze wel met 6-3 moeten winnen. Tóch weer een puntje erbij !                                
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ZATERDAG  30 OKTOBER 

                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
                                                                                                                                                                
D1     Wherevogl  D1    10.15                   R.Rowinkel           D2    ZAP             D1   11.00                   
D5     Hugo Boys D1    09.00      08.30   P.de Moel             D3    SSV            D1   10.00       09.10 
D7     LSVV         MD6 11.30      11.00   H.van Ginkel         D4    AFC 34       D3   10.45       09.55 
E4     KSV           E2    11.30      10.45   T.Eskens              D6    DCG            D10 12.00        
E5     GSV          E1    10.15      09.45   P.van Wanrooij     D8    Koedijk        D7   12.00       11.10 
E6     Vrone        E6    10:15      09.45   Th. Groot                E1    SVW           E3   10.15        
F1     DTS           F1     09.00      08.15                              E2    Bergen        E2   10.00       09.10 
F3     DTS           F3     09.00      08.30   B. Wijnen            E3    Graftdijk      E2   10.00       09.05       
F4     SVW          F6     10.15      09.45   Y. Scholte           E7    DTS            ME209.30       08.40 
F7     LSVV         F7     09.00      08.30                           F2    Reig. Boys  F2   10.00       09.15 
MINI  J.Holland   Mini  09.00      08.30                           F5    Koedijk        F7   09.00       08.10 
                                                                                       F6    Sporting S   F1   10.00       09.10 
                                                                                       F8    Victoria O    F6   11.15       10.20 
 

ZATERDAG   6  NOVEMBER 
                      THUIS                                                         UIT 
KB    Tegenstander   Aanv       Aanw Scheidsrechter      KB   Tegenstander   Aanvang Vertrek 
D2     Koedijk      D1    10.15                  P.Konijn             D1    PurmersteynD1  11.30        
D3     BOL           D2    09.00      08.20  B.Wijnen              D5    Reig.Boys   D3   11.00       10.15       
D4                                11.30      11.00  H.v.Ginkel            D7    Sporting S   D1   12.00       11.10 
D6     VVZ           D6    11.30                  R.Rowinkel          E4    Apollo 68     E1   11.15       10.25 
D8     Graftdijk     D2    10.15      09.45  P.de Moel 
E1     Vrij                                                                         E5    Dynamo      E2   10.00       09.10 
E2     HSV           E3    10.15      09.45  Y.Scholte            E6    KSV            E4   10.45       09.55 
E3     Foresters   E4    11.30      11.00  Tim Eskens          F1    Koedijk        F1   09.00       08.05       
E7     WMC         E1    11.30      11.00  Th. Groot             F3    AFC 34       F2   09.30       08.40       
F2     DTS           F2     10.15      09.45  P.van Wanrooij      F4    Egmondia   F1   09.30       08.40 
F5     DTS           F5     09.00      08.30                           F7    Foresters    F8   09.00       08.10 
F6     Limmen     F6     10.15      09.45                           Mini  HSV            Mini 09.00       08.10 
F8     MeervogelsF6    11.30      10.50                                                                                     
 

Voorronden Penaltyschieten 
Zaterdag 30 oktober en 6 november worden na afloop van de wedstrijden de voorronden voor het penaltyschieten 
gehouden. Elke speler schiet vijfmaal op een keeper van een hogere leeftijdsklasse. 
De winnaar van elk team wordt uitgenodigd voor de grote finale op nieuwjaarsdag 1 januari. 
Onderstaand een overzicht, wanneer welk team en op welke datum en tijd zij aanwezig moeten zijn.  
 

30 Oktober 
Mini -10.05;     F7-10.15;       F3-10.25;       F1-10.35;     F4-11.35     E6-11.40;      E5-11.45;     E4-11.00; 
 

6 November 
F5-10.15;     F6-11.45 ;    F2-11.55 ;   E2-13 :15;     F8-11.00;    E7-13.00 ;    E3-13.10 ;     E1-10.10 ; 
D8-11.35;     D6-10.10;    D4-10.35;    D3- 10.30;     D2-11.40;    D7-10.50;     D5-10.00;   D1-09.30      
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                                kantinediensten:  
                   30 oktober           Marloes van Velzen 
                                               6 november          Jessica Corsten 
                                                                            13 november       Alie van Wanrooij 
                                                                                                        20 november       Nathalie Bergmans  
 
 
 
Jenny bedankt, 
 
Zoals u in de vorige treffer heeft gelezen is Jenny helaas gestopt met haar werkzaamheden als 
D Coördinator. Gelukkig blijft zij wel actief binnen de vereniging. 
Namens alle pupillen en de pupillen commissie : Jenny bedankt!  
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Trainingsdag   C & D elftallen   20 oktober. 
 
Wie op woensdag 20 oktober bij Kolping is wezen kijken was zeker onder de indruk, 83 jongens en meis-
jes waren met veel plezier bezig bij de trainingsdag. 
Onder leiding van Mark Stipriaan  gaven de overige selectie trainers en een aan-
tal A junioren training aan de C & D elftallen. Met leuke voetbalspelen werden 
de technische vaardigheden weer verbeterd, een gezamenlijke lunch maakte er 
een echte trainingsdag van. 
Trainers en kantine medewerkers het was perfect. 
 Namens de deelnemers en de Pup.& Jun. Commissie  Bedankt !!! 
 

Siem van Wonderen trainersbegeleider pupillen. 
 
Per 1 november is Siem van Wonderen trainersbegeleider voor de trainers en begeleiders van de niet 
selectie elftallen van alle pupillen van Kolping Boys. 
Siem is geen onbekende bij onze vereniging, traint al weer enkele jaren jeugdelftallen en is een gedi-
plomeerde opleider voor de KNVB. Daarnaast is Siem ca 20 jaar verantwoordelijk geweest voor alle 
jeugdopleidingen in het district en neemt een schat aan ervaring mee. 
Kolping Boys jeugd is blij met de inbreng van Siem, want van uit het jeugdplan willen wie in stappen 
gaan naar meer gediplomeerde trainers bij onze jeugdelftallen. 
Dat is bijna ook niet helemaal in te vullen  en zijn we sterk afhankelijk van de enthousiaste ouders die 
met steun van Siem toch op redelijk deskundige wijze, begeleiding en training van jeugdteams kunnen 
oppakken.   
Juist voor deze mensen is de ondersteuning van Siem van wezenlijk belang en kan men over oefenstof 
en begeleiding te allen tijde bij hem terecht. 
Het is de bedoeling van de pupillencommissie om meer te komen tot een gestructureerde en ook betere 
aanpak van training en begeleiding te komen. 
Sim namens de pupillen alvast bedankt en veel succes. 
 
Gerard Twisk   



De pen van de C1 
 
Zondag 10 oktober toog de C1 wederom naar Amsterdam om daar te spelen tegen de C2 
van DCG (Osdorp). De aanvang was 14.30 dus iedereen kon ‘s ochtends lekker uitslapen om 
fit voor de dag te komen. 
 
Het was de eerste wedstrijd onder leiding van Herman samen met Marijn natuurlijk! Dus ze 
wilden zich van de goede kant laten zien. Patrick stond in het doel omdat Bowie geblesseerd 
was. 
 
Het leek te lukken enthousiast begonnen ze aan het spel. In de tweede minuut scoorde Kis-
handro een mooi doelpunt, een goede binnenkomer, dus de stand zo vasthouden. 
 
DCG kreeg steeds meer grip op de wedstrijd en dit resulteerde in een gelijkmaker. Hierna 
bleef KB volhouden om te scoren, de Amsterdammers haalde alles uit de kast om dit te voor-
komen. De tegenstanders plakte letterlijk aan ons vast! De rust werd daarom ingegaan met 
1-1. 
 
Na de rust werd er na zes minuten gescoord door de tegenpartij. Er moest flink verdedigd 
worden door ons om nog meer doelpunten te voorkomen, een flinke legale  schouderduw 
was  af en toe echt nodig . KB probeerde het echt, maar zelfs  een gelijkspel zat er vandaag 
niet in! 
Patrick bedankt voor het invallen en Bowie sterkte met het herstel! 
 
We blijven moed houden jongens!  De volgende keer thuis gaan jullie vast winnen. 
 
Lennart en Maja van der Kraan 
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De Pen van de C1 
 
 
Met drie extra wissels (Brian, Jochem en Steven) en Kishandro op doel (Bowie nog gebles-
seerd aan vinger) werd op zaterdag 16 oktober een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld te-
gen ZOB C1. 
Kolping Boys ging aardig van start en er kwamen wat kansen maar die gingen er niet in. 
Wat later kwam Kolping dan toch 1-0 voor door een doelpunt van Ludovic die scoorde uit de 
rebound. Helaas werd het nog 1-1 vlak voor rust. 
In de tweede helft was Kolping wat sterker en al snel viel de 2-1 door Steven. Daarna  kwamen 
er nog diverse kansen maar die werden niet benut. Het werd 2-2 door een vrije trap die niet 
goed weggewerkt kon worden en in de voeten van een speler van ZOB kwam die scoorde. 
Kolping probeerde door te zetten en dat resulteerde uiteindelijk in de 3-2 door een mooie vrije 
trap van Jochem.  
Eindelijk weer eens winst en nu doorzetten in de competitie Kolping!!!!! 
 
Yvon, moeder van Rik  
En ik geef de Pen door aan Claudia, moeder van Rowell 



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 
Hellas we speelde een beetje zwak-
jes en niet veel later viel dan ook de 
2-0. In de rust had de trainer Renee 
ons goed opgepept 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 komen. 4-0 was dan ook 
de eindstand.                    Tomas 
 
HSV D1 -  Kolping Boys D2  
Uitslag: 8 - 1  
HSV ging snel in de aanval en het 
eerste doelpunt van HSV viel al snel. 
Hierna namen wij de aanval en we 
kwamen in de buurt van hun 
doel. Maar we verloren de bal en 
HSV scoorde steeds weer. Zij waren 
sterker, maar  we gaven de moed niet 
op. De doelpunten bleven vallen te-
gen ons. Ruben raakte geblesseerd 
en ging er uit, Remon kwam er in. We 
dreigden nog een keer en het luk-
te 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 ver-
loren, volgende keer beter. 
Van Isam. 
 
Flamingo’s E1 – Kolping Boys E1 
Uitslag: 3-2 
Vandaag een hele belangrijke wed-
strijd tegen de medekoploper. Vol-
gens 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 begonnen 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 verdedi-
gers, 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 
wachten. De 2e helft kwam 
Flamingo’s goed uit de startblokken 
en maakten vervolgens de 3-2. Lars 
en Daniël werkten zich kapot, maar 

konden ook gen potten breken. We 
kregen op het eind nog een goede 
mogelijkheid op de 3-3, maar de bal 
werd net voorlangs geschoten door 
Steven. Helaas we hebben 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 E1 –  AFC 34 E2 
Uitslag: 6 - 0 
Na de 8 oktober viering moest ieder-
een weer vroeg uit de veren. Eens kij-
ken of onze jongens op de dag van 
het slotfeest van Alkmaar 750 in staat 
zijn ook deze wedstrijd tot een goed 
einde te schoppen. Nog voor de ver-
slaggever goed en wel langs de lijn 
stond  nam Steven bijna het eerste 
doelpunt voor zijn rekening, helaas 
keihard tegen de paal. Maar het duur-
de niet lang voordat hij hem er alsnog 
inschoot,(1-0). Het tweede doelpunt 
werd door Denzel gescoord en niet 
lang daarna nam Tim de derde voor 
zijn  rekening. Door een mooi samen-
spel van de Boys maakte AFC 34 
weinig kans. Na de rust leken zij te-
rug te komen maar uiteindelijk moest 
Ricardo alleen in actie komen voor 
een aantal mooi teruggespeelde bal-
len van Bart. Na een “bijna - goal” 
van Falco, volgde nog een doelpunt 
van Denzel (4-0) en een eigen doel-
punt van AFC 34 (5-0) door het 
poortje van Steven. Als laatste maak-
te Denzel er nog een in de draai. Bij 
de penalty’s kon Ricardo nog even la-
ten zien dat hij snoeihard kan schie-
ten, - hiervan is ondergetekende eer-
der getuige geweest -  via binnenkant 
paal kreeg de keeper van AFC 34 de 
bal om z’n oren. Mooi gespeeld jon-
gens!!!! 
Linda. 
 
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 leeuwen, maar de tegenstander 
was net iets te sterk. Er werd goed 
verdedigd, en er waren ook wel kan-
sen om een tegendoelpunt te maken, 
maar de einduitslag was 0-5 voor de 
Duinranders. Bij de penalty’s werden 
er veel ballen tegengehouden door 
de beide keepers, zodat Anton als 

enigste van het team een mooi doel-
punt maakte. Hopelijk gaan er de vol-
gende keer meer doelpunten in bij de 
tegenpartij. 
Stephan en Marian 
 
Kolping Boys E3 - Berdos E2    
Uitslag: 3 - 0 
Na een blik op de stand op internet 
moesten we deze tegenstander kun-
nen hebben, want ze stonden onder-
aan. We gingen weer goed van start, 
waar we vorige week gebleven wa-
ren. 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 te-
genstander hielp wel een handje door 
de bal verkeerd weg te werken waar-
door Dion kon scoren. Dit was tevens 
de ruststand. 
Na de rust gingen we weer op dezelf-
de voet verder, maar ook de tegen-
stander kreeg een paar goede kan-
sen die door Kevin goed uit het doel 
gehaald werden. Uit een hoekschop 
was het Youri die schitterend raak 
schoot door de bal in ene op zijn slof 
te nemen. Nu stonden 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 
jongens die was zeer verdiend. Ga zo 
verder door, jullie kunnen het best. 
Groetjes de ouders van E3. 
 
Zaterdag 9 oktober 2004 
Egmondia E3  -  Kolping Boys 
E5     
Uitslag: 3-2 
Zonder Jack, want die heeft zijn vin-
ger gebroken en is zes weken uitge-
schakeld. Sevgul was vergeten dat hij 
moest spelen! Egmondia kwam, on-
danks goed keeperswerk van Dennis, 
via hun gevaarlijke spits op 2-0. Daar-
na wist Ryan met een mooi diagonaal 
schot voor 2-1 te zorgen. Vlak voor 
rust 2-2, maar de scheids keurde de 
goal van Justin om onduidelijke reden 
af. Egmondia maakte kort daarna 3-1 
en dat was ook de ruststand. Na de 
rust was het snel 3-2. Na een goede 
rush wist Vigo beheerst raak te schie-
ten. In het verdere vervolg waren de 
teams aan elkaar gewaagd. Er werd 
goed verdedigd door Jelle, Destan en 
Justin, terwijl Ryan uitstekend keepte. 
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Job had nog een goede mogelijkheid 
maar zijn knal ging net naast, jammer.  
Een ouder! 
 
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 
lastige Koedijk te spelen. De eerste 
helft ging gelijk op maar we waren 
een beetje sterker. De aanvallen en 
het 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 kre-
gen we nog wat tips van trainer Ma-
the. Koedijk kwam toch wat feller uit 
de kleedkamer. Waar was de verdedi-
ging, 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 wa-
ren we weer wakker gelukkig en Ke-
vin 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 midden-
veld en speelden 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 genoten van jullie. 
                    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 verde-
diging gescoord. Al snel daarna werd 
er nog 2x gescoord door de tegen-
stander maar mede dankzij Amir wis-
ten 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 
iedereen had ondanks het verlies 
toch een leuke wedstrijd gespeeld. 

Karin Berkhout.  
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 ge-
lukkig 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 speel-
den, waren ze niet meer te houden. 
Meteen na de aftrap ging de bal naar 
de helft van de E1. Ja, ja, dat beloof-
de wat! De doelman van de E1 was 
wel erg goed, hij kwam uit een D-
team. De F1 spelers vochten als leeu-
wen. Sommige spelers hadden hun 
‘turbo’ op volle toeren draaien. Dit 
heeft niet kunnen voorkomen dat de 
E1 (maar) 3 doelpunten maakte. En 
dat kreeg de E1 niet kado! Met zo’n 
uitslag heeft het F1-team eigenlijk ook 
gewonnen. Het was een superformi-
weldigeindefantakolosachtige wed-
strijd! 
 
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 da-
gen.....Vertrek een uur of 8!  ja, ja.... 
Waar was dat veld nou ook al-
weer...... Dan op zoek naar de sleutel 
van de kleedkamer. Oké, in de kanti-
ne aldaar.... "U mag de sleutel heb-
ben....dat is dan 5 euro...." Huh??? 
Ja, borg wel te verstaan. Ooooh, Ik 
heb hier een briefje van 20. Ook goed 
zegt de beheerder doe ik er toch ge-
woon 2 consumptiebonnen bij!  ja, 
ja..... Nou op naar het veld.... geen in-
trapballen.... ja, ja....dan zo maar be-
ginnen het is toch maar F5.... ja ja.... 
wat kan ons op zo'n dag nou gebeu-
ren? Nou dit dus. Met 8-0 over de 
knie! Wel zo toepasselijk met 8 okto-
ber nog in de benen. (het waren trou-
wens niet alleen de jongens die daar 

last van hadden). Mannen verliezen 
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 
overspelen 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 mee-
doen. 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 hee-
eeel erg goed. Zelfs die enorme knal 
van Quincy kon hij tegenhouden. Om-
dat 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 scheidsrech-
ter niet hadden gehoord. Vlak daarna 
speelden onze jongens de bal snel 
naar elkaar en op het laatst naar Den-
nis. Die stond vrij voor het doel en 
maakte 2-0. Heel goed samen ge-
speeld! De mooiste actie van de wed-
strijd was van Sam. Hij kreeg de bal 
op het middenveld. Er stonden drie 
jongens 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 
verdediger geen kans gaf en schuin 
in de hoek raak schoot: 3-0. Er volg-
den 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 
Sluijter 
 
Kolping Boys F5 – Reiger Boys F8  
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Uit- slag:  5 - 0 
Dat begint lekker zeg. Onze topscoor-
der had zich afgemeld en Michiel was 
afgelopen week met zijn voeten tus-
sen de spaken van een fiets geko-
men. Dit waren toch niet de minste 
spelers. Vooraf in de kleedkamer, tij-
dens onze geheime bespreking had-
den we onze opstelling op dit gemis 
aangepast en we spraken af dat we 
op POSITIE gingen spelen. Dit had-
den we immers vorige week geleerd 
bij Foresters. Vlak voordat de wed-
strijd begon kwam Michiel met zijn ze-
re voet toch nog aanstrompelen. Spe-
len wilde hij. Geblesseerd? Pff, dat 
gaat wel weer over. Kijk daar kunnen 
een hoop mannen van Oranje een 
puntje aanzuigen! Het werd weer een 
prachtige ochtend. Collin pakte zijn 
kans en schoot er 4 in. Michiel was 
niet te houden en pikte ook zijn doel-
puntje 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 spe-
lers van F5. Alles wat hij ze op de trai-
ning had geleerd kwam naar boven 
en ik zag dat hij trots op ze was. Trai-
ner, je levert superwerk af. Bedankt, 
namens iedereen 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 doelpo-
ging werd door Nick nog net van de 
lijn gehaald. 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 minuten scoorde hij 
ook 2-1, in de kruising, door een voor-
zet van Iefke. Vrone kwam terug naar 
2-2 en we dachten dat dit de eind-
stand zou worden. Er was nog twee 
minuten te spelen. Maar na een voor-

zet van Niels scoorde Nick de win-
nende en bevrijdende 3-2. Wat waren 
we opgelucht. Dit was een hele span-
nende wedstrijd. Dany, Mick en Am-
sel hielden het middenveld in stand 
maar de wedstrijd werd gewonnen 
door de verdediging. Spelers van de 
week: Rick vanwege zijn verdedi-
gend optreden en Nick vanwege 
zijn redding op de lijn (en de win-
nende 3-2). 
De coach........… 
 
Kolping Boys F7 – Berdos F5 
Uitslag: 2 - 3 
Afgelopen zaterdag met het voltallige 
F7-team naar Bergen, om te spelen 
tegen Berdos F5. 
Tim ging weer op doel en de jongens 
in het veld moesten het opnemen te-
gen een sterk spelend Berdos. Slim-
me passes van Daan, Michael en Rijk 
bereikten de spits Sammy. Maar deze 
stuitte constant op een muur van Ber-
dos spelers. Alessio tackelde per on-
geluk een Berdos speler en terwijl de 
scheidsrechter en meerdere spelers 
zich ontfermde over de geblesseerde, 
scoorde Berdos 0-1 ! Balen hij telde!! 
Kees en Tom waren superverdedi-
gers. Jonne speelde de bal slim door, 
zodat Sammy weer kansen kreeg om 
te scoren. Helaas verzette Berdos 
zich goed en kwamen ze met een uit-
muntend doelpunt hoog in de kruising 
op 0-2 !! 
Na een stevig onderonsje in de kleed-
kamer en met Kees op doel in de 
tweede helft kwamen we sterk terug. 
Via een corner van Rijk kon Sammy 
1-2 scoren. Handen omhoog, shirt 
over het hoofd! Helaas weer een te-
genaanval van Berdos, gevolgd door 
een afstandschot 1-3 ! Maar via een 
hakkie van Daan en een poeier van 
Michael kon Sammy wederom scoren 
2-3. Een laatste poging van Alessio 
eindigt met een knal in de zijkant van 
het net. Ondanks de vechtlust en het 
teamgevoel, blijft de score 2-3. De pe-
nalties na afloop maken veel goed en 
zijn in het voordeel van onze boys. 
Goed gespeeld mannen. We hebben 
genoten en daar gaat het om! 
Wim, Alessio’s pappa. 
 
Castricum MP - Kolping Boys MP 
Daar gingen we dan, nee, niet naar 
Foresters zoals de afgelopen uitwed-
strijden maar naar Castricum. 
Weer 9 blijde gezichten. De teamin-
delingen waren dit keer Team 1- Mit-

chell, Tim, Wessel, Duncan en Bas, 
team 2 bestond uit - Lola, John, Dave 
en Max. Ze hebben supergoed ge-
speeld en er werd meer gewonnen 
dan verloren en er waren veel doel-
punten 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 aan-
wezig is!!!!! Ga zo door, 
Een vaste supporter 
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