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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A=1e,2e,3e,Da1,A1,B1,C1,D1 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap

Vorige week won heren 1 wederom met 2-0 (nu tegen LSVV 1), ze staan nu op 
een mooie tweede plaats. Dames 1 won knap met 1-0 van DSE Da1, en gaat 
als nummer 3 de winterstop in. Afgelopen week werd heren 1 op het laatste 
moment afgelast en waren Dames 1 vrij.

Verder treft u in deze treffer een uitnodiging voor de NIEUWJAARSRECEPTIE 
aan. Ook vind u verderop in de treffer de EVENEMENTENKALENDER. Voor 
alle duidelijkheid, de volgende Treffer verschijnt weer op 10 januari.

Wij wensen iedereen die Kolping Boys een warm hart toedraagt plezierige 
feestdagen en een te gek 2006!!!

De redactie
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 DE VOETBALPOULE

De voetbalpoule 2005/2006
Hier is weer een tussenstand van de onze voetbalpoule. Deze is bijgewerkt tot en met zondag 11 december. De laatste ronde voor 
de winterstop wordt dit weekend gespeeld. De volgende wedstrijden moeten nog worden gespeeld :Wedstrijd 7 om de periode 1 
wedstrijd, wedstrijddag 12 helemaal en wedstrijddag 13 nog twee wedstrijden. Op 15 januari speelt Kolping Boys de laatste 24 
minuten bij Vios voor de periode. De stand is nu nog 0-0. Alleen bij winst is Kolping Boys periodekampioen, bij een andere stand 
is WGW periodekampioen.

Enkele feiten
Wedstrijddag 8 was een moeilijke ronde, dat blijkt wel 3x met 0 goed, n.l. Frans Geurtsen, Alex Peperkamp en Jan Gilling. Er waren 
4 mensen met 5 goed, n.l. Paul Klaver, Andre Siebenbrodt, Peter Verhoeven en Nel Zonneveld.

Bij wedstrijddag 9 was er een dame met 6 goed namelijk Simone Verhoeven, ook was er een man met 0 goed en dat was de heer 
Ton Schut. Niemand met 5 goed, 7 man met 1 goed.

Bij wedstrijddag 10 was er niemand met 6 goed, maar wel 2 dames met 5 goed. Dat waren Diana Kraakman en Alette Reus. Ook 
waren er drie mensen met maar een goed, n.l. Bianca Vader, Paul Klaver en Gerben van der Waal.

Wedstrijddag 11 was wederom een moeilijke ronde, er waren 11 mensen met maar een goede voorspelling. Maurice Reus had er 
deze ronde geen een goed, en er waren 2 mensen met 4 goede voorspellingen. Dat waren Diana Kraakman en Dick Veel.

Op wedstrijddag 13 werden er 4 wedstrijden gespeeld, en alleen Gerard Floris had ze alle 4 goed voorspeld. En er waren 5 
mensen met maar een goede voorspelling. 

Bij wedstrijddag 14 waren de goede voorspellingen schaars. Niet een met 4 of meer goed, maar wel 3 met 3 goede voorspellingen 
namelijk Cor Horn, Nico Kieft en Jaap Zonneveld.

Dan hier de stand tot en met 11 december.

1e  39 punten Peter Verhoeven

2e  38 punten Gerard Bobbeldijk

3e  37 punten  Simone Verhoeven

4e  36 punten Armand Reus, Bianca Vader, Paul Diependaal, Cris Reus, Allete Reus

9e  35 punten Leo Wortel, Gerard Floris, Anko Floris, Cor Horn, Mark Romeijn

48e  23 punten Sjaak Schut, Paul Klaver, Nico Kieft, D.Molenaar

52e  19 punten Gerben van der Waal

53e  18 punten Alex Peperkamp

Groetjes Piet Ursem

De seniorencommisie wenst u allen een goed en gezellig uiteinde en een heel gezond 
en sportief 2006 toe!!!en sportief 2006 toe!!!en sportief 2006 toe

•Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2006 Aanvang 16.00 uur.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zondag 8 januari

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
Da1         ‘t Goy             11:30   ------------  

EVENEMENTEN KALENDER KOLPING BOYS 2005-2006
DATUM

MAAND DAG   EVENEMENT

December maandag  26  Zaalvoetbal Junioren

 donderdag  29  Zaalvoetbal D- en E-Pupillen

 vrijdag   30  Zaalvoetbal F-Pupillen

 Eind december   Oostwal Kerst Futsal toernooi 

Januari zondag   1  Nieuwjaarsreceptie

 maandag  2  Zaalvoetbaltoernooi Dames en Meisjes

 vrijdag   20  4e Klaverjasavond ‘Nieuwjaars’ drive

Februari vrijdag   17  5e Klaverjasavond ‘Carnavals’ drive

Maart zaterdag   4   Vrijwilligersfeestavond

 vrijdag   17  6e Klaverjasavond ‘Voorjaars’ drive

April zaterdag   15  Internationaal Jeugdtoernooi dag 1

 zondag   16  Internationaal Jeugdtoernooi dag 2

 maandag  17  Mega Sportdag

 vrijdag   21  7e Klaverjasavond ‘Kampioens’ drive

Mei zaterdag   13  Klaas Commandeur Toernooi voor Junioren

 zondag   14  Klaas Commandeur Toernooi voor Dames en meisjes

 zaterdag   20  Klaas Commandeur Toernooi voor Pupillen

 vrijdag   26  Afsluitingsweekend voor D-Pupillen

 vrijdag   26  8e Klaverjasavond ‘Superafsluitings’ drive

 zondag   28  Mix Toernooi

 Voorjaar    Feestavond Vriendenclub
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 17+18 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
1e Berdos 1 afgelast

 2e VVS 2 2-0
 3e Schagen 2 3-3
 4e Alkm. Boys 5 3-6
 5e Alkm. Boys 3 uitgesteld
 6e VZV 3 6-2
 7e KSV 4 4-1
 8e Kolping Boys 9 8-1
 9e Kolping Boys 8 1-8
 A1 WGW A1 2-0
 A2 LSVV A1 1-1
 A3 KSV A2 2-4
 A4 SVW A3 3-3
 A5 Foreders A2 uitgesteld
 B1 A.F.C. ‘34 B2 afgelast
 B2 Spartanen B1 afgelast
 B3 Reiger Boys B2 6-0
 B4 Vrij ! vrij
 B5 S.V.W.’ 27 B6 afgelast
 C1 Vrij ! vrij
 C2 Graftdijk C1 afgelast
 C3 H.S.V. C2 afgelast
 C4 Sporting S C1 2-3
 C5 Victoria O C2 3-0
 C6 Berdos C2 3-2
 C7 Egmondia C2 0-5
 Da1 Vrij ! vrij
 Da2 Strandvogels Da1 afgelast
 Da3 Hollandia T Da1 0-8
 Ma1 Purmerend MA1 2-0
 ms.B1 Zeevogels ms.B1 3-0
 ms.B2 V.V.Z. ms.B2 3-0

Zaterdag / Zondag 10+11 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
1e LSVV 1 2-0

 2e ZAP 2 1-3
 3e Duinrand 2 3-3
 4e SVW 5 1-4
 5e Graftdijk 2 0-2
 6e Petten 2 8-1
 7e DTS 4 1-0
 8e Koedijk 5 uitgesteld
 9e Hugo Boys 3 1-5
 A1 EDO 1-1
 A2 SVW A2 2-3
 A3 LSVV A2 1-5
 A4 Koedijk A3 3-5
 A5 Adelbert A1 0-3
 B1 Reiger Boys B1 1-1
 B2 Graftdijk B1 0-4
 B3 V.Z.V. B2 6-2
 B4 Vrij ! vrij
 B5 de Blokkers B4 2-2
 C1 de Foresters C1 1-0
 C2 Duinrand S C1 1-2
 C3 Koedijk C3 7-0
 C4 Apollo ‘ 68 C1 1-1
 C5 Reiger Boys C4 6-2
 C6 S.V.W.’ 27 C5 8-2
 C7 H.S.V. C3 4-2
 Da1 DSE Da1 1-0
 Da2 Woudia Da1 4-0
 DA3 ZAP Da1 1-0
 Ma1 Kennemers Ma1 10-0
 ms. B1 S.V.A. ms.B1 3-3
 ms..B2 Texel ‘94 ms.B1 uitgesteld

Terreindienstindeling 2e helft seizoen 2005/2006
Allereerst wil ik tot op heden alle elftallen en hun geleiders een compliment geven hoe tot op heden is omgegaan met de terrein-
dienst. Grote klasse en laten we dit de 2e helft van het seizoen voortzetten.

Zaterdag 14 januari: Senioren 9   Zaterdag 21 januari: Senioren 7 
Zondag 15 januari: Senioren 8   Zondag 22 januari: Junioren A2
Zaterdag 28 januari: Junioren A4   Zaterdag 4 februari: Senioren 2 
Zondag 29 januari: Junioren A5   Zondag 5 februari: Junioren B1
Zaterdag 11 februari: Junioren B2   Zaterdag 18 februari: Senioren 3 
Zondag 12 februari: Junioren B3   Zondag 19 februar: Junioren B4
Zaterdag 25 februari: Senioren 4   Zaterdag 4 maart: Senioren 5 
Zondag 26 februari: Junioren B5   Zondag 5 maart:  Junioren A4
Zaterdag 11 maart: Senioren 6   Zaterdag 18 maart: Junioren A1 
Zondag 12 maart: Junioren A5   Zondag 19 maart: Junioren A3
Zaterdag 25 maart: Junioren A2   Zaterdag 1 april:  Senioren 9 
Zondag 26 maart: Junioren B1   Zondag 2 april:  Junioren B3
Zaterdag 8 april:  Senioren 7   Zaterdag 15 april: Senioren 6 
Zondag 9 april:  Junioren B4   Zondag 16 april:  Junioren B2
       Maandag 17 april Junioren A3

Aanwezig in de ochtend op zaterdag om 08.30 uur en op zondag om 09.00 uur en in de middag is de aanwezigheid verreist vanaf 
12.30 uur.
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PUNTSGEWIJS

•Terreindienst
Namans de pupillen- junioren- en seniorencommisie willen wij 
iedereen bedanken die de eerste competitiehelft geholpen 
heeft met de terreindienst. De opkomst en inzet was uitstekend! 
Afgelopen zaterdag droegen ze zelfs een zwaar geblesseerde 
speler met een brancard van het veld.

Klasse!!!!!!!!!!!!!!!

•Toppers Winterkampioenen
De mannen van Kolping Boys C5, de meiden van A1, en de 
meiden van B1. Klasse en op naar het algehele kampioensc-
hap.

•Inleveren kopij
We hebben de afgelopen week gemerkt dat er weer veel hand 
geschreven stukjes worden ingeleverd. Dit is voor ons zo’n 
tijdrovende klus om al deze stukjes weer over te tikken.Wij 
ontvangen het liefst de stukjes per mail, laat het desnoods door 
een familielid uittikken op de computer. Ook is het voor ons een 
stuk makkelijker als het stukje of andere kopij is bijgevoegd in 
een Word document en niet in de mail zelf.

Groetjes, de redactie

•Toppers van de Week
Ad Verhoeven,Gerben V/D Waal (1 goal) en Tom Kooge Samen 
een kleine 120 jaar oud.

Door veel blessure’s ingevallen in het 2e elftal. En met 3 punten 
weer thuiskomen (0-2 winst op VVS 46) Klasse mannen.

•Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 
1 januari 2006 Aanvang 16.00 uur.

•Verloren spullen
De E3 is een paar weken geleden een grote Intersport kled-
ing tas verloren bij Kolping Boys. In deze tas zaten ongeveer 6 
shirtjes met bedrukking van Supermarkt Spar de Ruiter  uit Ou-
dorp. De overige shirtjes waren toen in gebruik. Tevens zaten er 
een tiental broekjes in en ongeveer tien paar sokken. Wie deze 
tas gevonden heeft gaarne even contact opnemen met Martijn 
van Dijk op telefoonnummer 0620616129.

•Sponsorcommisie zoekt
We zijn op zoek naar commercieel talent ter uitbreiding van 
de sponsorcommisie.Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Fons Veel, tel. 072-5600345 of Arjan Brammer, tel. 
0611355908

              19 tafels         
     op vrijdag 16 december 2005
En het was weer een beregezellige kertsdrive waar de rollades en ander prijzen weer zeer goed terecht zijn gekomen Noteer 
alvast Vrijdag 20 januari in jullie agenda. We zullen zorgen dat ze allemaal klaar staan. Tenslotte wil ik de barbediening ontzet-
tend bedanken. Een topprestatie is er wederom door jullie geleverd. Grote klasse 
De Uitslag:
1e Chris en Gilbert    5819 punten
2e Kees Zuurbier en Gerard Min   5805 punten
3e Kuuk van Beijnen en Erik Schot  5422 punten 
4e Jeroen Dekker en Nico van de Langeberg 5398 punten
5e Tom en Peter     5271 punten  
6e Sander v.d. Lem en Stefan Appel   5246 punten
7e Jardy Leek en Reza Kamerbeek  5246 punten
Poedelprijs: Consent & Eekhof   3871 punten

En bij deze nodigen wij, Kolping Boys senioren 1 en Kolping Boys senioren 5, uit om op vrijdag 20 januari te komen 
kaarten. 

Andere Data om te noteren
Vrijdag 17 Februari   (Carnavalsdrive)
Vrijdag 17 Maart    (Voorjaarsdrive)
Vrijdag  21 April    (Kampioensdrive van het 1e ??)
-----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 26 Mei    (Super Afsluitingsdrive met Superprijzen)
Inschrijfgeld:      5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:   19:15 uur (kom op tijd,vol is vol)  Start  20:00 uur

Tot vrijdag 20 januari 2006.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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HET ZESDE OP WEG NAAR DE TOP
Con Zelo 3-Kolping Boys 6 (1-4)

Na enkele vrije weken, een wedstrijd op kunstgras en het trainingsveld was het voor het 6e een genot af te mogen reizen 
naar de kleigrond van Waarland. Sportpark de Groet van de koploper in onze poule lag er knap bij. 1e helft werd er gestart 
in de sterkst mogelijke opstelling, een aantal uitzonderingen daargelaten. Succescoach Gert (opvolger van de legendarische 
Co Joppe) kwam weer met een list, 3-4-3. De helft van de jongens waren volledig van de rel, de andere helft stond buiten te 
roken (maar het werkte). Nadat Bart Groot door een vijftal mensen alleen op de keeper af was gestuurd, en Edwin een aantal 
prachtige save’s had moeten plaatsen, gingen we met 1-1 rusten. Bobo was iets van slag van alle complimenten die hij de 
1e helft had ontvangen en gaf aan dat liever niet te hebben, gevolgd door een donderspeech van Geertje liepen we al snel 
uit naar 1-4 dankzij nr. 36 t/m 39 van dit seizoen van Bart Groot gevolgd door de mooiste van de middag: een prachtige stift 
van de getergde Dimitri. Voor meer info over dit prachtige stukje techniek, controle en pure klasse kunt u hem ten alle tijden 
aanspreken (hij verzorgt ook lezingen). Al met al was het een heerlijke middag op sportpark de Groet met een absolute top-
prestatie van julie 6e, waardoor de kampioensaspiratie’s levend werden gehouden.

Mvg de razende reporter.

Kolping Boys 6-Petten 2 (8-2)

Altijd een aardig affi che, Petten tweede van onder en Kolping Boys eenzame koploper. Met de uitwedstrijd in ons achterhoofd 
9-1 winst is de sterkste tegenstander toch al gauw onderschatting. De voorbereiding gaf coach Geert Bossers toch al de nodige 
kopzorgen, Albert Kunst geblesseerd, Maikel Peperkamp ziek en Dave Pronk moest werken. Tevens was er geen scheidsrechter 
beschikbaar dit omdat de heer de Goede besloten heeft ons niet meer te willen fl uiten. De wedstrijd begon fl itsend en Kolp-
ing Boys was uit op een monsterzege, echter topscoorder Groot heeft dit seizoen veel kansen nodig om tot scoren te komen 
(weliswaar 8 doelpunten uit 2 wedstrijden). Vrij snel lag de 1-0 erin en niet veel later de 2-0 beide Bart Groot. Het mag een 
wonder heten dat scheidsrechter Bossers maar twee keer hoefde te fl uiten voor een doelpunt omdat het zesde verzuimde de 
score uit te bouwen. Kansen zat maar ze gingen er niet in, en op dit niveau zou je eigenlijk moeten verwachten dat elke kans 
een doelpunt is. 2-0 ruststand. De tweede helft werd er van scheidsrechter gewisseld, dit kwam omdat de altijd goed spelende 
Koenis door zijn slechte conditie en veel te grote bierbuik elke wedstrijd vroegtijdig het strijdveld moet verlaten. Bart Koenis 
nam de fl uit ter hand en sterspeler tevens succescoach Bossers ging spelen op de nummer 10 achter de spitsen. Hoewel hij 
niet naar kunnen speelde zorgde zijn aanwezigheid in het veld wel voor het nodige vertrouwen bij zijn teamgenoten. Snel werd 
de voorsprong uitgebouwd naar 7-0. Twee keer Bart Groot, Robin Huysmans (weten we trouwens niet zeker omdat niemand dit 
had gezien), Floris Oudejans en onze altijd goed keepende Edwin Brethouwer. Laatst genoemde mocht van elf meter aanleggen 
na een schwalbe van onze stervende zwaan Floris. Scheidsrechter Koenis was echter zeker van zijn zaak en wees naar de stip. 
Koenis is trouwens de enige scheids die met zijn handen in zijn zakken alles vanaf de middenlijn in de gaten kan houden. Zo 
had hij eerder in de wedstrijd al een loepzuivere goal van Petten afgekeurd en gaf hij standjes aan vooral spelers van Petten die 
het in zijn ogen af en toe te bont maakten. Niet gauw nadat de 7-0 erin lag moest Kolping Boys een tegentreffer incasseren, ie-
dereen liep naar voren om te scoren wat resulteerde in een overtal situatie voor Petten in de Kolping Boys defensie. Uiteindelijk 
werd het 8-1 door Geert Bossers. Hoewel de wedstrijd niet zo fl itsend en goed was als tegen Con Zelo een week hiervoor, was 
het weer een waar genoegen om te zien hoe iedereen goed in zijn vooraf meegekregen taak speelde (paar momenten daarge-
laten). Niemand heeft zich verscholen en iedereen heeft naar vol vermogen gespeeld. Aan het eind van het seizoen wordt een 
gouden schoen uitgereikt aan de meest constante en waardevolle speler van het jaar. De derde helft kon beginnen en het bier 
smaakte zo goed dat het tweede werd uitgedaagd voor een vriendschappelijke wedstrijd met als inzet een vaatje bier. Tijdstip 
en datum worden later bekend gemaakt.

Groeten de Redactie van het 6de

Kolping  Boys 6 sluit jaar af als ‘HERBSTMEISTER’!!!

Op een uitstekend bespeelbaar veld in ’t Veld sleepte Kolping Boys 6 het winterkampioenschap in de 7e klasse 01 binnen. 
Coach Gheerd wist vooraf te melden dat het verschil in de eerste helft gemaakt diende te worden, omdat hij in de tweede helft 
te kampen had met personele problemen (D-Lex bedankt voor de invalbeurt). En zo geschiedde. Binnen een kwartier stond 
het 3-0 door 2 keer Bart G. en 1 keer Gheerd. Uiteindelijk gingen we aan de thee met een 4-2 voorsprong. De tweede helft was 
een formaliteit. Er werden nog twee goals bijgeprikt door Bart G. en Gheerd. Nadat sponsor Joost (Pro)Vis diverse personen 
(lees: Fleppie, Peekel en de Beer) volledig onterecht tot Man of the Match had uitgeroepen werden wij nog beloond met een 
fl esje champagne (waarvoor dank). Hier draaide de legendarische ex-(super)coach Jacobus Joppuh zijn hand niet voor om en 
klokte deze in 1 teug achterover op de bijrijdersstoel van de ploegleiderswagen van Dina. Waarna de middag werd afgesloten 
in de kantine onder het genot van diverse biertjes en ‘nootjes’. Al met al een zeer geslaagde eerste seizoenshelft met bij vlagen 
weergaloos en superieur combinatievoetbal waar het eerste nog een puntje aan kan zuigen! 

BK
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 7 januari

Thuis
Elftal Tegenstander   Aanvang   Aanwezig  Scheidsrechter
A1 Hollandia A1 (vr.sch.)    15.00   ------------   P.Ruijs
B1 Hollandia B1 (vr.sch.)    13.30   ------------   N.Kieft
C1 Hollandia C1 (vr.sch.)    12.00   ------------   D.Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander    Aanvang   Vertrek 
ms. B2 Texel ms.B1(comp.)    13.00     10.00 (boot van 11.30 !)                  

DIENSTEN:

Zaterdag: 7 januari
Secretariaat/bestuursdienst: 

Paul Konijn en Richard Meijer

Het eerste serieuze programma zal zijn in het weekend van 14 en 15
 januari. Maar daarvóór is de Treffer alweer verschenen. Voorlopig dus 
even niets en lekker genieten van de vrije tijd !

Het  wel wee van de junioren 1
Het weekend van 10 en 11 december gaf per leeftijdscategorie een zéér wisselend beeld: De C-junioren waren hoofdzakelijk 
in topvorm,de B-junioren leden niet één nederlaag en de A-junioren wonnen niet één wedstrijd !
De C-junioren:
Eindelijk weer eens een overwinning voor de C7 van begeleider Jan Willem Peetoom !. Thuis werd er al van H.S.V. gewonnen, 
in Heiloo waren ze gelukkig wederom te sterk. Het werd 4-2 en nu maar hopen, dat ze dit vast weten te houden. Herman Ack-
ermann verklaarde de 2e opeenvolgende overwinning van zijn C6 uit zijn trainingsoefeningen:”Afronden en rammen op doel”, 
zei Herman. Het leverde een 8-2 zege op.  Dat C5 won was niet verwonderlijk (6-2), maar dat C4 niet won, was wel verbaz-
ingwekkend. Het bepaald niet sterke Apollo C1 hield de equipe van Elise Zeijlmans op 1-1 en zo raakt C4 wel érg achterop bij 
Sporting S C1. C3 had een makkie aan Koedijk C3 en won met 7-0. Het enige C-team wat niet won, was de C2 van begeleider 
Michel. Zij moesten hun meerdere erkennen in Duinrand S C1 en dat was al de 2e keer dit seizoen.  En dan hadden we ook nog 
de zeer fraaie zege van de C1! Trainer Phuong kan terecht heel trots op zijn spelers zijn. Na een zwakke competitiestart, heeft 
zijn equipe zich herpakt en laat het nu wekelijks zien, dat het wel degelijk een woordje wil meespreken in de Hoofdklasse ! Een 
goede middenmootpositie is, na de 1-0 zege op Foresters C1, de beloning !
De B-junioren:
Natuurlijk won B2 ! En dat is een prima prestatie . Deze keer werd het 4-0, maar begeleider Fond was niet tevreden:”Slecht
voetbal”, volgens de kritische coach. En ook B3 won wederom en wel met 6-2 !    Vlak na de korte winterstop staat de topper 
bij concurrent S.R.C. b2 op het programma. We zijn benieuwd ! B5 stond voor het eerst onder leiding van de nieuwe begelei-
der Gerard Vrasdonk en pakte zowaar in de slotfase een punt van Blokkers B4 (2-2). Een knappe prestatie, hoor ! Ook de B1
speelde gelijk, maar dat kunnen we niet defi niëren als een knappe prestatie. In Heerhugowaard werd er nog met betrekkelijk 
gemak van Reiger Boys gewonnen. Nu werd het slechts 1-1 en ziet B1 de koplopers steeds verder weg lopen ! B4 was vrij !
De A-junioren:
De enige ploeg, die een punt haalde was de A1, maar dat was dan ook een knap punt, want bij subtopper E.D.O. werd het 
1-1. Een goede middenmootpositie is de beloning, maar……….. de punten blijven nog hard nodig ! Ook A2 had minstens een 
gelijkspel tegen S.V.W. verdiend, maar kreeg de deksel op de neus, omdat het zelf het veldoverwicht niet wist om te zetten in 
doelpunten. Te veel individualistisch spel was daar de oorzaak van en dan smaken de druiven wel érg zuur als de groenzwarten 
7 minuten voor tijd de onverwachte gelijkmaker scoren (2-3). Nederlagen waren er boor de overige 3 teams:A3(1-5),A4,A4(3-5) 
en A5(0-3).
Trainingen rond de Kerst.
De selectie-teams zullen waarschijnlijk alleen tussen Kerst en Oud & Nieuw niet trainen. Alle niet-selectieteams starten in 
2006 weer m.i.v. maandag 9 januari !
Het wel en wee van de junioren 2
Schitterend was de 2-0 overwinning van A1 op concurrent W.G.W. De equipe van trainer Mark van Stipriaan kan met 21 punten 
rustig de Kerst in. Verder hadden we te maken met een aantal afgelastingen. Wél speelde de A3 van coach Richard. Zij verloren 
met 2-4. Coach Jan Bolt deed het met de A4 wat beter en speelde met 3-3 gelijk. B2 vocht voor wat het waard is in de topper tegen 
Spartanen B1. Een 1-0 achterstand werd na de rust omgezet in een 2-1 voorsprong. Helaas kwamen de Wognummers op 2-2. Een 
geweldig mooie vrije trap van Paul van Wanrooy eindigde tegen de onderkant van de lat, anders…………..Bij de b-junioren nog één 
wedstrijd en wel van de B3. Het werd maar liefst 6-0 tegen Reiger Boys b2. Bij de C-junioren hadden we de topper van C4 tegen 
Sporting S c1. Helaas verloren de onzen met 3-2 en lijkt het kampioenschap nu defi nitief verloren. C6 heeft de smaak helemaal 
te pakken en voor de 3e keer op rij. Nu bij Berdos met 3-2 !!! C7 kon de overwinning bij H.S.V. geen vervolg geven en verloor nu 
thuis van Egmondia met 0-7. Tenslotte een 3-0 overwinning van C5 op VictoriaC2, ze gaan met dit resultaat als winterkampioen 
de boeken in. Prima zaak !



-8-

ZAALVOETBAL JUNIOREN EN MEISJES

Zaalvoetbal op dinsdag 27 december !!
Wederom hebben vele spelers en speelsters zich opgegeven. Dit jaar valt vooral de desinteresse van de C-junioren op : van 
C6 en C7 niet één speler !! Heeft dit te maken met de magere resultaten in de competitie ? We spelen in Alkmaar-Noord bij 
het vroegere Jan van Scorelcollege, het tegenwoordige Stedelijk Daltoncollege, vlakbij de Mare. Door de zaalbeheerder is ons 
verstaan gegeven, dat het spelen op schoenen met zwarte zolen absoluut verboden is: er is een nieuwe vloer aangelegd en er 
zal streng op gecontroleerd worden !!

Enkele afspraken:
a) Wat neem je wél mee ?* zaalschoenen (niet met zwarte zool), voetbaltenue en douchespullen.
b) Wat neem je niet mee ?* waardevolle spullen (sieraden, mobieltjes), dure schoenen/kleren en óók geen eigen bal)
c) De zaalvoetbalregels gelden, maar de scheidsrechters zullen coulant zijn…….dus.

d) Het eerstgenoemde team trekt de hesjes aan. De tijd loopt door, dus doe dit snel !

De juniorencommissie is vanaf 8.30 uur vertegenwoordigd door Richard Meijer, Co Joppe en Jaap Zonneveld. Vanaf 13.00 uur 
denken Piet Ursem, Jan van den Bout en Jan Kraakman ook de sporthal gevonden te hebben. Ook Harry van der Lem komt 
langs.

Het programma:

POULE 1 : C3 + C4 + C5                Opels : Volkswagens : BMW’s: Mercedessen:
09.0009.19 Opels-Volkswagens Sander Twisk Barry v.d. Berg Stefan Franke Robbie Pater
09.19-09.38 BMW’s-Mercedessen Remco v. Wanrooy Maikel Driebergen Lesley Maria Simon Veldt
09.38-09.57 Opels-Mercedessen Christiaan v. Looy Stefan Zwaga Jonah Weijers Jacob Jan
09.57-10.16 BMW’s-Volkswagens Stef Horn Vincent Vleugel Thijs den Hartog Bertold Mienes
10.16-10.35 BMW’s-Opels Rutger Vis Jelle Verhoeven Dion Huisman Mark van Minde
10.35-10.54 Volksw.-Mercedessen Daniël de Boo Jules de Boo Thijs Kaandorp Patrick Berkhout

 coach:Greta  coach:Peter Weijers coach:Berend

POULE 2 : B4 + B5 Peugeots : Renaults : Citroens :
10.54-11.08 Peugeots-Renaults Maurits Kool Roy van Duin Ghalid Gharbouni
11.08-11.22 Peugeots-Citroens Nick Leeuwenkamp Ben Brandenhorst Guido van Ravenzwaai
11.22-11.36 Renaults-Citroens Yuri Heijnis Leon Liefting Fabian Burgering
11.36-11.50 Renaults-Peugeots Jeffrey Albers Lucas Kuhlman Vincent Hoek
11.50-12.04 Citroens-Peugeots David Vrasdonk Mario Jong Jasper van Mastrigt
12.04-12.18 Citroens-Renaults Maurizio Wijngaard Serkan Yildizeli Sertan Yildizeli
    Carlo Bink
  coach:Jan Bont coach:Gerrit van Loon

POULE 3 : B3 + A5 Volvo’s Saabs : Audi’s
12.18-12.32 Volvo’s-Saabs Mikel Burger Kevin Cappai Jeffrey Dekker
12.32-12.46 Volvo’s-Audi’s Tim v.d.Ende Christiaan van Dijk Tim Heijnis
12.46-13.00 Saabs-Audi’s Tuan Ngo Siem Schaaf Erdem Turkmen
13.00-13.14 Saabs-Volvo’s Daniel Valdes Diaz Brian van Esseveld Rolin Barsingerhorn
13.14-13.28 Audi’s-Volvo’s Björn Florijn Rob de Vries Roy Bont
13.28-13.42 Audi’s-Saabs Marco v.d. Ende Casper Horn Chris Wever
 Krystian Zygmond  
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ZAALVOETBAL JUNIOREN EN MEISJES
POULE 4 : A3 + A4 Kia’s : Daewoo’s : Hyundai’s

13.42-13.56 Kia’s-Daewoo’s Jan Bolt Tim Eskens Selvan Doraisamy
13.56-14.10 Kia’s-Hyundai’s Erkam Dumanli Binyame Haije Lucas van Hoorn
14.10-14.24 Daewoo’s-Hyundai’s Jos Korver Niels v.d. Made Niels Tuinman
14.24-14.38 Daewoo’s-Kia’s Scott Tienstra Thomas de Wit Rachid van Wijk
14.38-14.52 Hyundai’s-Kia’s Ramon Winder Majid Zaddi Erik Meijer
14.52-15.06 Hyundai’s-Daewoo’s Tobias Bakker Maarten Oudhoff Mark Vrasdonk
 Fred Bonsink Michel v.d. Leest Tim Baltus
 Martin Gelderman Fung Wai-Funglam 
 coach:Jan Bolt coach:Siem Eskens coach:Richard Meijer

POULE 5: De meisjesteams Mazda’s: Honda’s: Toyota’s: Nissans:
15.06-15.25 Mazda’s-Honda’s Simone Liefting Natascha Egbergen Michelle de Goede Sandra den Nijs
15.25-15.44 Toyota’s-Nissans Esther ter Steege Romy de Jong Mechteld Korse Evelien van Nieu- 
    wkerk
15.44-16.03 Mazda’s-Nissans Simone Vrasdonk Kayleigh de Jongh Marije Ruijs Lisette Bakker
16.03-16.22 Toyota’s-Honda’s Lydia Steijgeman Nikkie Dumont Sara Tronci Yvonne Koenis
16.22-16.41 Toyota’s-Mazda’s Nikki Beers Sabine Strijbis Naomi Barten Nikita Pater
16.41-17.00 Honda’s –Nissans Anouk ter Steege Kelly Jong Elizah de Wit Gina Held
 Manon Gardien Malissa van ’t Hoff Wendy van Schagen Rosanna van  
    Wonderen
 coach:Olga Dignum coach:Marion Dolsma coach:Janneke Ruijs coach:G.Bakker

De juniorencommissie wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een gezond 2006 !!

Het Elite-toernooi Pasen 2006 !
Ja, zo wordt ons toernooi in den lande gekwalifi ceerd : Het Elite-toernooi  !! En bijzonder wordt het wederom op 15 en 16 april 
! Het deelnemersveld is inmiddels defi nitief en dat zullen we in de eerste Treffer van 2006 gaan publiceren ! Er zullen weer 
toppers bijzitten en het aantal buitenlandse deelnemers is nog nooit zó groot geweest. In ieder geval moeten we ons in 5 talen 
verstaanbaar maken !

De prijsvraag:
Het antwoord op de vorige vraag was Club Brugge en bij de goede inzendingen hadden we zelfs iemand, die het béter wist dan 
de vraagsteller. Niet doen, Martijn ! Martijn is één van de goede inzenders, die nog steeds over zijn om de 3 prijsjes te verdelen. 
We gaan de 4e vraag stellen. Oplossingen wederom sturen naar jm.kraakman@quicknet.nljm.kraakman@quicknet.nl .

We zoeken: een club, die door Ajax dit seizoen in Europees verband is uitgeschakeld, maar waarvan het land 
niet op het WK 2006 is vertegenwoordigd ! Dit moet je echt zelf weten, het Internet kan je dit keer niet van dienst zijn. 
Geen Google dus !

Inmiddels zijn de volgende teams , via onze prijsvraag, al bekend:

B-junioren:B-junioren:  C-junioren:C-junioren:
AZ   AZ
Willem II  Willem II
Club Brugge  Djurgården IF (gaven we in de vorige Treffer gratis !)

Natuurlijk komt Kolping Boys er sowieso ook nog bij met B1 en C1 én de ploegen die we nog geheim houden !
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JUNIORENVERSLAGEN
Kolping Boys B1-Reiger Boys B1 (1-1)

Ja ja daar ben ik weer jullie dachten natuurlijk waarom geen verslag ??????????????? nou heel simpel jullie vers-
laggever en supporter lag ziek op bed de bekende griep dus. Er waren sinds de laatste keer veranderingen door-
gevoerd zag ik op het veld? Paul Jonkind, Jan de Vries waar waren ze? Geblesseerd bleek! Wat nou Lorenzo op de 
voorstopperplaats.......... zijn ze gek geworden die Mark en Jos! maar ze zullen het wel goed hebben besproken. 
Jochem de voorstopper nu in de spits!!!!! Ok..   we zouden het wel zien deze wedstrijd tegen Reiger Boys  waar ze 
in de eerste wedstrijd vrij gemakkelijk van hadden gewonnen. Kolping Boys begon sterk met leuke aanvallen Die 
uitmonden in een paar kleine kansjes voor Masis. Maar.... plotseling schoot Masis de bal van eigen helft terug op 
Patrick waar een speler van Reiger Boys tussen zat maar goed hij wist hem er niet in te schieten...... Plotseling 
werd het spel stilgelegd en moest iedereen zijn kledij in orde maken waar een speler van Reiger Boys niet aan 
wilde meewerken wat hem op 5 min van de scheids kwam te staan. Toen een goede aanval die via veel schijven 
bij Masis aankwam maar die van de kans schrok en hoog over schoot. Ja en toen gebeurde het... Lorenzo wilde 
iemand uitkappen op een gevaarlijke plek hij verspeelde de bal en ja hoor 0-1 voor Reiger boys die nog geen kans 
hadden gehad!!!. Voor rust nog een paar aanvallen en een paar schoten van Jochem die over of naast gingen. Bon 
de kleinste man van het veld werd een paar keer goed aangepakt maar hij stond gelukkig stevig op zijn benen en 
ging verder. Rust.....en was het gelukkig tijd voor de thee en misschien een goed praatje. Vlak na rust werd Jeroen 
Koenis het bos ingestuurd maar de spits mistte de bal volledig voor een vrij doel. Maar wat leuk om te zien is die 
buitenspelval van Kolping Boys die werkt nog steeds . Nu een vlotte aanval van Kolping Boys over de linkerkant die 
op een knappe manier werd ingeramd door Jochem!!!1-1 Nu werd het alle zeilen bij zetten voor Reiger Boys die met 
de rug tegen de muur stonden maar buiten een zeer goede redding van Reiger Boyskeeper na een schot van Bon en 
een slap schot van Robin de Vries met zijn rechterbeen kwam Kolping Boys niet . Reiger Boys snakte naar het einde 
want plotseling lag het hele veld vol met spelers met kramp... Gelukkig voor Reiger Boys fl oot de scheidsrechter voor 
het einde van de wedstrijd en was Kolping Boys denk verdrietig om het verlies van twee punten en Reiger Boys blij 
met een punt. Maar jongens zaterdag weer een derby AFC’34-Kolping Boys en ik hoop Nick nog even te spreken ik 
heb hem al lang niet meer gesproken. Leuke spannende wedstrijd gezien en jongens daar kom ik voor!!!!!!!

de tevreden supporter.

Kolping Boys C6-SVW’27 C5 (8-2)

aanval goed verzorgt, Wessel en Gideon zijn nog iets te lief. 1-0 voorsprong dik verdient, wachten was op de 2de. 
SVW’27 kreeg kleine kansjes maar achterroede stond als een huis. Wessel penalty op de paal , nadat SVW’27 doel-
man weer in de goal stond (was het niet eens met de pingel), 2de treffer valt nog voor rust, maar stuiterbal van 
SVW’27 valt onder de ligt opspringende goalie (Stephan B) 2-1. Rust :kleedkamer was niet afgesloten door  E8 die 
voor ons in de kleedkamer zat en later was afgelopen, wij stonden al op het veld. Bij terugkomst na de eerste helft 
bleek er een leren jas incl. MP3 gestolen te zijn. wederom blijkt dat als je gaat voetballen je geen dure dingen mee 
moet nemen, of lever ze in bij de coach,incl. je fi ets sleutels. tweede helft: na onzeker begin begon het te draaien 
en scoorde oa. Sinan 2 mooie treffers. Mitchell scoorde uit een penalty , na dit voorval werd SVW’27 erg ruw maar 
Kolping Boys bleef kalm, ondanks de aanslagen op de benen. Eind stand 8-2 dik verdient.

afz.  J.Blom
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MEISJESVERSLAGEN
Meisjes A junioren Kolping Boys–Purmerend (2–0)
Winterkampioen zijn onze meiden. “Ja-
wohl, Herbstmeister” en wel afgetekend na 
elf overwinningen op rij. Mooi was het dit 
weekeinde niet, goed was het niet. Maar 
de weersomstandigheden en daardoor die 
van het veld lieten dat ook niet toe. Kolping 
Boys wilde wel maar waren aan de ene kant 
in geachte al bij de winterstop en waren de 
wedstrijd ingegaan met de mentaliteit van 
vorige week. En Purmerend is van een an-
der niveau dan de Kennemers, met alle re-
spect. Purmerend wilde wel maar kon niet 
en is geen moment gevaarlijk geweest. Pas 
halverwege de tweede helft wist Sandra den 
Nijs na een voorzet van Mechteld Korse de 
1-0 op het scorebord te brengen. De inbreng 
van Mechteld als klassieke rechtsbuiten 
was sowieso een versterking want vlak voor 
tijd wist ze een bal -welke licht getoucheerd 
werd- achterin de goal te plaatsen. Al met al een afsluiting van een eerste seizoenshelft waar jullie best een beetje trots op 
mogen zijn. De uitwedstrijd tegen Overbos zal zo als het er nu uitziet allesbeslissend zijn. Want Purmerend doet als concurrent 
niet meer mee. Zo lijkt het. Woensdag nog een vriendschappelijk duel tegen dames 1. De meiden zijn gebrand om een goed 
resultaat neer te zetten. Daarna is het goed rusten. Hele fi jne feestdagen toegewenst meiden!

De meiden van Matthieu
Ooit moest het er van komen. Dat ze zouden 
scoren. En dat onze meiden met een verdi-
ende 1-0 de rust ingingen. Ja, u leest het goed. 
Meisjes D-pupillen Kolping Boys die de rust in-
gingen met een 1-0 voorsprong. Straffe wind in 
de rug, dat wel. En een fl inke hagelbui. Maar uit 
een strakke corner van Chantal scoorde Roos-
marijn Groot 1-0. Jeminee, wat een vreugde! 
Of de cup met de grote oren zojuist was binnen 
gehaald! Na rust een heel ander beeld. Het was 
Reiger Boys dat nu de lakens uitdeelde. En de 1-
1 was dan ook meer dan verdiend. Maar zouden 
onze meiden dan ook met hun eerste punt de 
winterstop ingaan? Het zal toch niet? Nee nee, 
zoveel geluk. Daar had de scheidsrechter geen 
boodschap aan. De extra tijd –blessuretijd kan 
ik het niet noemen want die waren er niet- liep 
tot ruim vijf minuten door. En stelde Reiger Boys in staat de 1-2 er in te frommelen. Desalniettemin meiden: jullie gaan met 
sprongen vooruit. En met zoveel lol en enthousiasme blijft het een plezier om naar jullie te kijken. En als coach Matthieu ooit in 
de verre toekomst bij de hemelpoort komt zal Petrus zeggen: : “ben jij niet die man die toentertijd de jongste meiden bij Kolp-
ing Boys heeft leren voetballen”? Vervolgens zal Petrus dan zeggen: “kom binnen, jij hebt je plaats wel verdiend!” Hele fi jne 
feestdagen meiden, en natuurlijk enthousiaste ouders!
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 27 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
din 03 jan 19.00       Oostwal/Kersttoernooi  Poule RR1D
vrij 13 jan 20.10  uit De Waardergolf De Heertjes 3 16763
Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 13 jan 22.00  uit De Blinkert DGAC/Vestering 3 17285
ma 23 jan 21.05  uit De Myse OZV Eetcafe de Otter 2 147032
vrij 27 jan 19.00  ZAALDIENST De Oostwal (3e beurt)
vrij 27 jan 20.10  thuis De Oostwal Plubos 1 152730
Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
woe 11 jan 21.05 thuis De Myse Ursem 5 16782
vrij 20 jan 19.15  uit De Myse Jasa 1 17563
vrij 27 jan 20.10  uit Deimoshal WMC 5 147021
Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
din 20 dec. 21.55  thuis De Oostwal Plubos 3 28099
don 29 dec. 19.00      Oostwal/Kersttoernooi Poule RR3B
vrij 13 jan 19.00  ZAALDIENST  De Stap  (3e beurt)
vrij 13 jan 19.15  thuis De Stap AFC’34 4 16614
vrij 20 jan 19.15 uit Sportpaleis Alkmaar FC Hoogtepunt 4 17662
Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
din 20 dec 19.00  ZAALDIENST   De Oostwal (2e beurt)
vrij 13 jan 19.15  uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV 10 16741
vrij 20 jan 19.00  ZAALDIENST    De Hoornse Vaart (3e beurt)
vrij 20 jan 22.00  thuis De Hoornse Vaart Jong Holland 15 17683
woe 25 jan 22.00  thuis De Blinkert WMC 7 6693
vrij 27 jan 20.00  thuis De Hoornse Vaart FC Hoogtepunt 8 152872
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma 16 jan 19.00  uit Spartahal Schagen SZVV/Sparta ‘67 C2 154277
ma 23 jan 19.15  thuis De Hoornse Vaart SZVV/Vesdo C1 154281

Nieuws

•Er is geen zaalvoetbal 
vanaf 22 december 2005 
tot en met 6 januari 2006 
(behalve het Oostwal/
Kersttoernooi).  
    
•Voor informatie of 
vragen over Futsal bij v.v. 
Kolping Boys bel Peter 
Verhoeven 072-5153952

•Een fi jne Kerst en een 
sportief en succesvol 
2006 toegewenst aan 
iedereen en speciaal aan 
alle futsallers van Kolping 
Boys!!!   

Peter Verhoeven

1. SVW 27 4 11 31 ( 93 27 )
2. OZV Obdam 2 13 28 ( 76 50 )
3. Mix zvv / Mak. 3 13 25 ( 54 49 )
4. Ursem 3 12 22 ( 74 71 )
5. Kolping Boys 1 12 16 ( 70 75 )
6. HSV 2 11 15 ( 42 38 )
7. SVW 27 5 9 13 ( 43 38 )
8. DGAC / Vestering 2 9 12 ( 37 41 )
9. Heertjes/Albino 3 9 12 ( 29 35 )
10. PZC 2 11 10 ( 45 64 )
11. Schelvis Boys 1 10 4 ( 43 75 )
12. Jong Holland 5 12 3 ( 47 90 )

1. Puinhoop Unit. 2 13 31 ( 62 36 )
2. OZV Obdam 3 11 30 ( 83 37 )
3. Ursem 4 12 25 ( 76 44 )
4. Sporting S 2 12 19 ( 75 58 )
5. SVW 27 6 10 15 ( 45 38 )
6. Kolping Boys 2 10 13 ( 43 54 )
7. OZV/ de Otter 2 12 13 ( 59 73 )
8. DGAC / Vest.3 12 13 ( 39 62 )
9. SVW 27 7 7 7 ( 20 26 )
10. Theat./Druk. Kr. 2 9 7 ( 26 42 )
11. Danssch. Bierst.1 10 2 ( 25 69 )
12. Plubos 1 2 0 ( 7 21 )

1. Jong Holland 7 11 27 ( 67 34 )
2. SCALA 1 10 25 ( 75 26 )
3. PZC 4 10 19 ( 47 34 )
4. WMC 5 10 18 ( 56 42 )
5. Vrone 4 11 17 ( 64 55 )
6. SVW 27 9 11 16 ( 41 42 )
7. Kolping Boys 3 11 14 ( 47 45 )
8. Danssch.Bierst. 2 8 12 ( 27 40 )
9. Jasa 1 8 10 ( 38 40 )
10. Ursem 5 11 8 ( 40 75 )
11. Karrewiel Boys 2 9 7 ( 36 50 )
12. HZV De Witburg. 7 12 3 ( 48 103 )

1. PZC 6 10 27 ( 53 24 )
2. Hovocubo 10 12 25 ( 84 46 )
3. Marlene (FC) 7 8 22 ( 73 26 )
4. Sporting S 3 10 21 ( 74 39 )
5. Plubos 3 10 16 ( 52 40 )
6. Kolping Boys 4 10 16 ( 54 53 )
7. Hink Sp. LSVV 6 7 6 ( 24 28 )
8. Hoogtepunt 4 9 6 ( 38 90 )
9. AFC 34 4 6 4 ( 21 40 )
10. Hink Sp. LSVV 9 9 4 ( 27 60 )
11. SVW 27 13 11 3 ( 41 95 )

1. WMC 7 9 25 ( 86 26 )
2. Kolping Boys 5 9 22 ( 69 38 )
3. AFC 34 6 12 21 ( 91 57 )
4. Mazolas/De Link 1 7 18 ( 49 20 )
5. Danssch. Bierst. 3 4 12 ( 37 13 )
6. DVO/Bar Sport. 3 11 12 ( 52 64 )
7. Hoogtepunt 8 3 4 ( 17 13 )
8. BOL 1 4 4 ( 18 22 )
9. Hink Sp. LSVV 10 9 4 ( 34 73 )
10. Jong Holland 15 9 3 ( 31 68 )
11. DOK 4 9 3 ( 18 92 )
12. Schelvis Boys 4 2 0 ( 5 21 )

1. Danssch. Bierst.C1 8 24 ( 61 12 )
2. WS/Winkel Mak.C1 8 18 ( 61 14 )
3. Hoogtepunt C1 8 12 ( 42 28 )
4. Alcmaria Vic. C1 8 4 ( 11 58 )
5. Kolping Boys C1 8 1 ( 14 77 )
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ZAALVOETBALLEN PUPILLEN

Donderdag 29 december

Elftal Aanvang Aanwezig Einde wedstrjden             
E4 09:00 08:45  11:30 
E6 09:00 08:45  11:30
E7 09:00 08:45  11:30
   
E5 11:45 11:30  14:15
E8 11:45 11:30  14:15
E9 11:45 11:30  14:15
   
D3 14:30 14:15  17:00
D4 14:30 14:15  17:00
D5 14:30 14:15  17:00

Nieuws:
Start voorjaarscompeti-
tie en trainingen overige 
pupillenteams 
In de week na 14 januari  worden  
de trainingen weer hervat . De voor-
jaarscompetitie start voor een groot 
aantal pupillenteams weer op 21 
januari.  

Vrijdag 30 december

Elftal Aanvang Aanwezig Einde wedstrjden             
D6 09:00 08:45  11:15
D7 09:00 08:45  11:15
MD1 09:00 08:45  11:15
   
F9 11:15 11:00  13:30
F10 11:15 11:00  13:30
MINI 11:15 11:00  13:30
   
F5 13:30 13:15  15:45
F6 13:30 13:15  15:45
F7 13:30 13:15  15:45
F8 13:30 13:15  15:45
    
F1 15:45 15:30  18:00
F2 15:45 15:30  18:00
F3 15:45 15:30  18:00
F4 15:45 15:30  18:00

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2006 FINALE PENALTYSCHIETEN PUPILLEN
De volgende spelers en winnaars van de voorrondes van het penaltyschieten worden uitgenodigd voor de fi nale op Nieuwjaars-
dag. 
F1   Jeffrey Moolenaar  E1 Rutger Zuurbier  D1    Ralph Kocken
F2 Wessel Molenaar  E2 Sacha Boots  D2 Koen de Goede
F3 Dennis Hooghiemstra E3 Dimaggio Senchi  D3 Daniel Stam
F4 Bram Kliffen  E4 Jesse Tielbeke  D4 Jaap Molenaar
F5 Joey Kerkvliet  E5 Bas Groenewoud  D5 Fabian Tolhuis
F6 Michael Kok  E6 Wouter Hidma  D6 Job Bosma
F7 Tom Ravenau  E7 Dennis de Rooij  D7 Youri Smorenberg
F8 Ferhat Tomar  E8 Sven Barten  MD1 Kyliegh Groos 
F9 Chiel van Berkel  E9 Berry Molenaar      
F10 Brendo Polonio
MINI Giovanni Bos
Aanvang F-pupillen   15.00
                   E-pupillen 15.20
 D-pupillen 15.40

Na afl oop vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine. Alle spelers en ouders worden vriendelijk verzocht aanwezig te zijn. Ie-
dere speler krijgt een prijs.

N.B. INDIEN EEN SPELER NIET AANWEZIG KAN ZIJN. GAARNE AFBELLEN BIJ JAAP DE VRIES Tel  072-5617201 

Proramma zaalvoetballen in De Rietschoot te Koedijk
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Kolping Boys D1-Volendam D1 (0-2)

Na een goede warming-up kwam Kolp-
ing Boys met volle moed het veld op ger-
end. (we hadden er weer zin in). Voor de 
wedstrijd was er nog een probleem wie 
er op doel zou moeten want Justin was 
geblesseerd en kon dus niet keepen. Er 
werd gekozen voor Bram en hij keepte 
een goede wedstrijd. De eerste helft liep 
gelijk op, zowel Kolping Boys als Volen-
dam hadden kansen maar er werd niet 
gescoord. In de tweede helft ging het be-
gin goed maar later werd er 2x gescoord 
door Volendam en eindigde de wedstrijd 
met 2-0 voor Volendam. Volgende week 
gaan we er weer tegen aan. 

Groetjes Ruben

Kolping Boys D1-HSV D1 (1-2)

Vanavond moeten we een oefenwed-
strijd, maar toch wel leuk. We kwamen 
al na 10 min. achter, een matig begin. 
Bram kreeg en hele grote kans na een 
fout van de keeper, maar hij schiet te 
snel en hij gaat naast. Een paar kansen 
voor hun en voor ons, maar hij ging er 
niet in. Dan krijgt Ralph de kans op 1-2 
en schiet hem langs de doelman.(1-2). 
Vlak voor de rust een goeie bal van Bas 
op Bram, maar hij schiet hem net naast. 
In de tweede helft krijgt Bas een schi-
etkans, maar die bal zeilt over het doel 
van HSV. Een goeie pass van Koen op 
Ralph, alleen de keeper zat er goed bij. 
Nog een goeie pass van Koen op Ralph, 
alleen nu zat er een verdediger tussen. 
Zo eindigt deze oefenwedstrijd in een 
nederlaag voor de Boys van D1. Koen 
bedankt voor het meespelen.

Ralph

Kolping Boys D5-WMC D2 (9-0)

Met de laatste wedstrijd voor de boeg 
voor de winterstop mocht de D5 dit maal 
op het hoofdveld aantreden. Of dit kwam 
doordat de achterste velden waren afge-
last of omdat de D5 dit seizoen wel heel 
goed speelt is niet helemaal duidelijk. 
Vorige week werd het 100ste doelpunt 
gemaakt door Kolping Boys. Misschien 
mede hierdoor en omdat vorige keer 
ook met 10-1 van WMC werd gewon-
nen, werd er over deze wedstrijd wat 
makkelijk gedacht. Het was te merken 
dat iedereen een doelpuntje mee wilde 
pikken en echt goed overgespeeld werd 
er dan ook niet. De eindstand werd toch 
nog 9-0 voor Kolping Boys, maar voor 
hetzelfde geld hadden jullie er ook 20 

kunnen maken. Al met al een fantas-
tische eerste helft van het seizoen, met 
115 doelpunten voor en maar 5 tegen. 
Waarschijnlijk krijgen jullie na de winter-
stop tegenstanders die wat beter tegen 
jullie op zijn gewassen en krijgen we dan 
“echt” voetbal te zien.

Kolping Boys D7-Berdos D4 (15-1)

Sander, Rachid, Mitchell, Manuel, Tho-
mas, Roy, Raichenthley, Giorgio, Yassine, 
Diede, Youri, Jason, Michael en Bojan. 
Samen vormt dit zootje ongeregeld de 
D7. Boris is de trainer, Plien de coach al-
hoewel haar taak wat beperkt lijkt door 
een trainer die eigenlijk met iedere wed-
strijd mee gaat en de mannen enthousi-
ast naar het doel van de tegenstander 
toejuicht. De meeste mannen zijn er ge-
lukkig wel, maar helaas hebben wij er 2 
al enige tijd in de lappenmand. Giorgio 
heeft te kampen met een gebroken sleu-
telbeen en bij Mitchell wordt er het een 
en ander nog onderzocht. Afgelopen za-
terdag moesten wij het ook nog zonder 
Diede doen en dacht Jason dat de win-
terstop al begonnen was. Gelukkig kun-
nen wij altijd rekenen op de D2 die vaak 
na het spelen van hun eigen wedstrijd 
weer enkele mannen afstaat voor ons. 
Dit keer deden Khalid & Rogier mee. 
Paniek aan de kant vanwege het vele 
gebel en geregel maar ijzige dicipline bij 
de D7. Uit hadden we al gewonnen, nu 
thuis nog. Het werd een berewedstrijd 
waarin Sander de doelman stond kou 
te kleumen vanwege het niets doen. Er 
werd verschrikkelijk gejaagd door de 
Kolping Boys en de keeper van Berdos 
had geen kans, de ballen vlogen om z’n 
oren. Er werd door iedereen goed over-
gespeeld en de een na de andere aanval 
werd opgebouwd. Halverwege de 1e helft 
kwam Jason alsnog aangesneld maar 
moest helaas na de rust afhaken omdat 
hij niet lekker werd. In de rust even op 
adem komen, maar 12-1 is een mooie 
voorsprong. De 2e helft ging het iets 
minder makkelijk. Er werd nog steeds 
goed overgespeeld, de keeper had nog 
steeds niets te doen, maar scoren bleek 
toch wat moeilijk. Doordat de wedstrijd 
al wat later was begonnen, besloot de 
scheidsrechter wat eerder te stoppen, 
en kon de D7 met 15-1 de kleedkamer 
in. De sfeer was goed, het was een leuke 
wedstrijd waarin we samen hebben ge-
wonnen. Giorgio en Mitchell van harte 
beterschap en tot snel.

Groetjes Plien.

Hugo Boys E1–Kolping Boys E3 (5-1)

De Wet van Murphy noemen ze dat: 
Alles wat er fout kán gaan, gáát ook 
gegarandeerd fout. En in dit comep-
titieslot tegen Hugo Boys was dat het 
geval. Jochem had zich ziek gemeld en 
doelman Stephan kwam opdagen met 
een geblesseerde hand (ongelukje met 
breakdancen!). Dat betekende Diandro 
op doel en Stephan op de backpositie. 
Maar bij de warming-up ging het al mis. 
Vanwege de barre weersomstandigh-
eden moest er geschuild worden. Heft-
ige hagelbuien zorgden ervoor dat de 
wedstrijd later begon. En eenmaal aan 
de gang keek een sterker Kolping Boys 
al heel snel tegen een 2-0 achterstand 
aan door slordige verdedigingsfouten. 
De ploeg vocht echter goed terug, maar 
voorin wilde het maar niet lukken. Ook 
een vijftal corners leverden niets op. Op-
nieuw sloeg het noodlot toe: Na de rust 
bleef Diandro achter in de kleedkamer 
(bevangen door de kou), zodat E3 met 
een man minder verder moest. Aanvan-
kelijk leek er niets aan de hand. Vooral 
Stehpan speelde verrassend goed. Uit 
een voorzet van hem kon Martin zelfs 
2-1 scoren. Maar uiteindelijk brak het 
mannetje minder Kolping Boys toch op. 
Drie keer moest gelegenheidskeeper 
Jesper de bal uit het net vissen: 5-1. 
En daarmee is de cirkel rond. E3 begon 
deze najaarscompetitie met een neder-
laag en eindigde ermee. Maar daar tus-
senin zaten een paar prachtoverwinnin-
gen die niemand E3 meer kan afnemen. 
Bovendien slaagde de ploeg er als enige 
in kampioen BOL twee punten afhandig 
te maken in een bloedstollend duel. 
En in 2006? Dan gaan we er weer te-
genaan. Niet voor een tweede of derde 
plaats, maar voor de titel. Ja toch?!

Paulus

Het wel en wee van de E2.

Dit stuk gaat over de laatste 3 competi-
tiewedstrijden van de mannen van E2. 
Drie weken terug moesten ze uit spelen 
tegen RKEDO, deze tegenstander was 
nieuw voor ons want ze kwamen uit een 
andere competitie. Voor vertrek was er 
al druk overleg hoe er gereden moest 
worden, maar gelukkig de vader van Sa-
sha wist het precies en zo gingen we met 
de stoet op weg naar Avenhorn. Over de 
wedstrijd kan ik eigenlijk heel kort zijn 
want het was een slecht gespeelde wed-
strijd van de mannen van E2. De eerste 
helft viel nog wel mee en waren er een 
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paar kansen waar er één van werd ver-
zilverd door Jochim en de kansen die 
RKEDO kreeg werden teniet gedaan 
door onze verdedigers en keeper Rod-
ney. De tweede helft was van een heel 
ander niveau, het leek ook wel of de te-
genstander beter uit de kleedkamer was 
gekomen. Het werd echt billen knijpen 
voor de supporters en coach Jos, vooral 
het kunst- en vliegwerk van keeper Jo-
chim in het doel zorgde voor de nodige 
hartkloppingen. Maar het bleef 0-1 voor 
Kolping Boys, Louis van Gaal zou zeggen 
dat slecht gespeelde wedstrijden win-
nen ook heel belangrijk is. De week erop 
werden alle wedstrijden afgelast, maar 
gelukkig de volgende zaterdag mochten 
de mannen de wei weer in. Op naar Heer-
hugowaard om te spelen tegen SVW E2, 
we moesten om 8.00 uur vertrekken en 
het was nog erg mistig. Hopen dat ze de 
bal straks kunnen zien op het veld. Daar 
aangekomen viel het gelukkig mee met 
de mist en om 9 uur kon de wedstrijd 
beginnen. Keeper Rodney vroeg of ie-
mand zijn veters nog even wilde strikken 
en voor dat we het in de gaten hadden 
lag er al een doelpunt in voor Kolping 
Boys. Er werd weer goed overgespeeld 
en vooral Sietse had het op zijn heupen 
de eerste helft. Onze vaste verdedigers 
Lars, Dylan en Gijs zorgden er ook voor 
dat de tegenstander geen enkele kans 
kreeg. Bij een 0-4 voorsprong mochten 
de jongens gaan genieten van een ko-
pje thee, waar velen wel aan toe waren 
want het was wel erg koud. Ook de sup-
porters waren toe aan wat warms. Na 
even te zijn opgewarmd, konden we ons 
allemaal opmaken voor de tweede helft 
met Dylan nu op doel. Er werd weer le-
kker over gespeeld, wat helaas niet kon 
voorkomen dat SVW een tegendoelpunt 
maakte, 1-4. Maar de mannen bleven 
doorzetten en er ontstonden leuke aan-
vallen voorin met Nick, Sasha en Rod-
ney waarvan er uiteindelijk nog 3 van 
omgezet werden in doelpunten. Het was 
een hele leuke wedstrijd om naar te ki-
jken er werd goed gevoetbald. Het werd 
dus 1-7. Afgelopen weekend moesten ze 
de laatste wedstrijd spelen voor de win-
terstop, thuis tegen RKEDO. Daar had-
den ze laatst moeizaam van gewonnen, 
dus er moest wat recht gezet worden. 
Tussen de winterse buien en storm 
door werd en toch nog leuk gevoetbald. 
De eerste helft had E2 de wind mee, 
waar goed gebruik van werd gemaakt. 
Het duurde even voor de mannen tot 
scoren kwamen, maar met de rust was 

de stand 4-0. Na de thee was het in het 
begin RKEDO wat op kwam zetten mede 
door de harde wind met hagel, waardoor 
keeper Sasha moeite had om te zien 
wat er gebeurde. RKEDO scoorde twee 
tegendoelpunten achter elkaar, maar 
toen het op was gehouden met hagelen 
en stormen kregen de mannen de geest 
weer. Er werd nog vier keer gescoord, 
waarvan ik er toch één van wil noemen. 
Lars, onze vaste waarde achterin, sco-
orde een doelpunt, volgens mij was dit 
zijn eerste van het seizoen, klasse Lars. 
Als u goed opgelet heeft weet u nu dat 
de eindstand 8-2 is geworden. Op naar 
de winterstop en de gezellige kerstda-
gen. NAMENS DE SPELERS EN OUD-
ERS VAN E2 WENS IK IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN EN EEN GOED, GEZOND 
EN SPORTIEF 2006 TOE.

Monika Smorenberg.

Dynamo E3-Kolping Boys E3 (0-0)

Zal E3 er in slagen die mooie tweede 
plaats in de najaarscompetitie vast 
te houden? Dat is de grote vraag na 
het onverwachte gelijke spel tegen het 
laag genoteerde Dynamo. Feit is dat in 
het zonnige, maar koude Ursem beide 
ploegen helemaal aan elkaar gewaagd 
waren. Kolping Boys begon goed met 
een paar gevaarlijke aanvallen van de 
getruukte Anton op rechts. Maar de 
afronding in het centrum liet te wensen 
over. Vlak voor rust kreeg Gile een mooie 
kans voor open doel, maar de bal ging 
net naast. In de tweede helft aanvan-
kelijk een zelfde beeld: twee ploegen 
die elkaar in evenwicht hielden. Toch 
kreeg Kolping Boys de meeste kansen, 
maar de voorhoede miste stootkracht. 
Opnieuw werd het killer-instinct van top-
scorer Martin (verhinderd) gemist. Wat 
Dimaggio, Jochem en de zo nu en dan 
opkomende Jesper ook probeerden, 
steeds zat er wel een Dynamo-been tus-
sen. En achterin bleef het oppassen, 
want de uitvallen van Dynamo bleven 
gevaarlijk. Diandro en Charlie waren 
echter op hun qui vive, terwijl doelman 
Stephan zich opnieuw een betrouwbare 
sluitpost toonde.De laatste tien minuten 
waren voor Kolping Boys. Maar wat de 
ploeg ook probeerde, niets wilde lukken. 
Duidelijk was dat de zwartwitte brigade 
van coach Martijn de betere conditie 
had, maar helaas stond het vizier niet 
op scherp. De laatste wedstrijd is tegen 
het niet te onderschatten Hugo Boys. 
Die moet E3 winnen, zeker nù met de 

hete adem van SVW in de nek.

Paulus  

E7 kampioen

Zenuwen, bibberknieën, gespannen gez-
ichten? Daar hadden de jongens van E7 
bij hun kampioenswedstrijd helemaal 
geen last van. Nog twee wedstrijden te 
gaan en zes punten voor op nummer 2. 
Ze zouden wel even van Dynamo gaan 
winnen en kampioen worden. Meestal 
gaat het dan mis. En inderdaad leek 
het zo te gaan. Thomas en Redouane 
speelden niet mee. Dat was een fl inke 
tegenvaller. Het was ook vochtig en koud 
en de tegenstander kwam maar niet 
opdagen. Dan wordt het lastig om te win-
nen. Toen de scheidsrechter eindelijk 
liet aftrappen, wierp E7 zich als leeuwen 
op hun tegenstander en scheurde hun 
verdediging aan stukken. Het stond al 
snel 0-1, nee 0-2, alweer 0-3 voor Kolp-
ing Boys (Kelvin en 2x Tobias). E7 com-
bineerde er heel goed op los. Niet alles 
lukte, maar veel wel. Voor de ogen van 
hun opa kaatsten Collin en Max elkaar 
de bal toe en schoot Collin onhoud-
baar...op de paal. De echte keeper van 
Dynamo kwam wat later. Eenmaal in het 
doel schrok hij zo van Dennis, dat hij een 
gat in de lucht schoot en de bal voor de 
voeten van Dennis liet vallen. Die moet 
je zo’n kans niet geven: strak en hard 4-
0. Tom en Bernd hielden achter alles te-
gen, zodat Sam niets te doen had. Een-
maal kwam Dynamo voor ons doel maar 
de bal vloog ver naast. Na rust werd 
nog vier keer gescoord: Sam en Dennis 
ieder 2x. Omdat Dynamo ook een keer 
raak schoot, werd het 1-8 voor Kolping 
Boys. Het gejuich achteraf in de kleed-
kamer moet tot in Alkmaar te horen zijn 
geweest. Veel tijd om te juichen was er 
niet want er werden chips binnenge-
bracht.......

een trotse vader

Kolping Boys E7-Victoria O. E4 (9-0)

Victoria Obdam op bezoek. Voor die in 
de gaten hadden dat de wedstrijd was 
begonnen, stond het al 3-0 voor Kolping 
Boys. Tijdens de hagelbuien viel het spel 
wat stil. Zodra het droog werd, ging E7 er 
weer volop tegenaan. Met veel combina-
ties, steeds op zoek naar de vrije speler. 
Van Max naar Collin naar Dennis naar 
......goal!! Er kwamen heel veel kansen 
maar hun keeper was beregoed en had 
ook wel heel veel geluk. Keeper Tobias 
hield een paar gevaarlijke aanvallen te-
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gen. Zo werd het maar liefst 9-0. Ik weet 
niet meer wie er allemaal hebben ges-
coord. Het is wel de hoogste score van 
E7 deze competitie. Bij elkaar hebben 
de jongens 60 doelpunten gemaakt en 
maar 5 tegen. Let op: niet meer dan 5 
tegen. Dat is heel erg goed van de verd-
edigers Tom, Bernd en Max en wie nog 
meer achter heeft meegeholpen. Als je 
maar zo weinig tegendoelpunten kri-
jgt, hoef je niet eens veel te scoren om 
kampioen te worden. Complimenten en 
gefeliciteerd. Ook de coaches Leon en 
Rene die altijd weer klaar staan voor de 
jongens. Kortom: supervoetballers en 
meestercoaches. Hopelijk lukt het jullie 
na de vakantie ook weer om zo gezellig 
met elkaar goede resultaten te halen.

Een vaste supporter.

Kolping Boys F1 – Reiger Boys F1

Het was nog heel vroeg, koud en mistig 
toen de F1 klaar stond om de wedstrijd 
te beginnen, met Martijn op doel, Ali, 
Kees en Eloy in de verdediging, Matthijs 
op het middenveld en Mickey, Sammy en 
Jeffrey in de aanval. Hoewel alle jongens 
er zin in hadden en ze allemaal hun best 
deden, wilde het allemaal niet lukken. 
De kou had ook geen goed effect op 
onze spelers en Reiger Boys maakte al 
snel het eerste doelpunt. In de aanval 
wilde het bij ons maar niet lukken en 
ook de verdediging liet wel eens een 
steekje vallen. Reiger Boys profi teerde 
hier goed van, en met een 4 – 0 achter-
stand gingen we de rust in. Wat er in de 
limonade heeft gezeten is tot op de dag 
van vandaag nog niet duidelijk, maar 
het advies is om dit voortaan voor de 
wedstrijd te nuttigen. Kolping Boys was 
er weer helemaal klaar voor. De keeper 
had een paar mooie reddingen, de ver-
dediging hield het achter goed dicht, 
de bal werd via het middenveld goed 
naar voren doorgegeven, in de aanval 
werd het goed afgemaakt en zelfs de lat 
werkte mee. Reiger Boys kwam er niet 
meer aan te pas en Kolping Boys wist 
nog twee keer te scoren. De uitslag van 
de tweede helft was dan ook 2-0 voor 
Kolping Boys. Helaas worden bij het 
voetballen de eerste en tweede helft bij 
elkaar opgeteld en ging Reiger Boys dus 
met een 4-2 overwinning naar huis. Jam-
mer van de eerste helft, maar heel goed 
gespeeld de tweede helft. Jullie weten 
dat je van dit team had kunnen winnen, 
dus zet ‘m op de volgende keer.

Reiger Boys F2-Kolping Boys F2 (0-1) 

Op een vroege, donkere en zeer koude 
zaterdagochtend stond F2 paraat om 
Reiger Boys F2 in Heerhugowaard te 
gaan bestrijden. Bij winst zou de tweede 
plaats worden bereikt; een zeer goed 
resultaat na een slechte start (2 ned-
erlagen). De snijdende wind deed de 
mannen bibberen, maar ze voetbalden 
stoïcijns hun wedstrijd. Hun inzet was 
voorbeeldig !! Na een gelijk opgaande 
partij wist Selim vlak voor tijd het net te 
vinden en er klonk groot gejuich langs 
de kant. Dit betekende dat van de laat-
ste 8 wedstrijden er 5 werden gewon-
nen en slechts één verloren. Klasse !! 
Kampioen werd HSV F1, dat slechts 2 
keer gelijk speelde (o.a. tegen KB F2). 
Nog even wat informatie over F2 zelf. F2 
bestaat uit een goede mengeling van 
kracht (Chiel, Moufi d), snelheid (Niels, 
Dani), slimheid (Wessel, Delano), on-
verzettelijkheid (Max) en voetbalgogme 
(Alessio, Selim). Dit alles is ook de KNVB 
niet ontgaan en de voorjaarsreeks geeft 
dan ook louter F1-elftallen als tegen-
stander. Als u dacht dat het Nederlands 
Elftal zwaar heeft geloot dan, schieten 
woorden voor de “loting” van F2 te kort 
om de zwaarte aan te duiden. In de 
kerstvakantie is er nog een toernooi in 
de zaal, daarna zal op 21 januari de 
nieuwe competitie beginnen. Midden in 
de winter, zodat we eind maart/begin 
april al zullen eindigen. Waarom er niet 
halverwege februari kan worden begon-
nen is deze ouder een raadsel. Immers, 
de jongens vinden voetballen heerlijk 
maar kunnen kou, regen en snijdende 
wind missen als kiespijn. Misschien kan 
iemand mij uitlegggen wat er (volgens 
de KNVB) tegen is om eind april te ein-
digen. Langs de lijn staan is ook geen 
pretje bij oostenwind. Maar goed, de 
najaarsreeks was een succes, dus vol 
goede moed naar het voorjaar. 

Groeten, Erik Pranger

Dynamo F2-Kolping Boys F8 (1-8)

F8 speelde de laatste wedstrijd van 
de competitie tegen Dynamo F2. Die 
hadden maar 3 punten minder en al 
24 doelpunten gemaakt. Maar in het 
veld bakten ze er niets van. F8 was 
veeeeeel beter. Met rust was het 5-0, 
aan het einde 8-1 voor F8. Keeper Tymo 
verveelde zich in de eerste zo helft zo 
erg, dat hij mee ging voetballen. En 
als de bal bij ons doel kwam en Tymo 
was er niet, zorgde Robert er wel voor 

dat Dynamo geen doelpunt maakte. Of 
anders maakte Ruard wel een sliding 
waardoor het gevaar weer voorbij was. 
De andere spelers stonden meestal in 
de voorhoede. Bijna iedereen maakte 
wel een doelpunt. Het ging ook wel eens 
mis. Wiebe kreeg een bal van dichtbij op 
zijn neus, Ruard op zijn hand en Tymo 
viel ongelukkig. Dat was schrikken en 
slikken, maar ze speelden vrolijk weer 
verder. Klasse. F8 is een prima team. 
Ferhat, Kevyn, Tom, Ruard, Timo, Jesse, 
Alex, Robert en Wiebe hebben met 
elkaar 8 van de 10 wedstrijden gewon-
nen en daarin 47 doelpunten gemaakt. 
Daarmee zijn ze tweede geworden. Dat 
belooft wat voor de wedstrijden na de 
kerstvakantie....  Coach, bedankt voor 
de prettige manier waarop je het team 
hebt begeleid. Het was ook voor jou een 
succesvol debuut.

Een vader langs de lijn.

Kolping Boys F8-KSV F6 (10-0)

Het was voor de eerste keer tegen KSV. 
Ik was niet bang voor ze want ze hadden 
nog nooit gewonnen. En tegen ons had-
den ze ook geen kans. Het was heel erg 
koud en dus liepen we extra hard. We 
scoorden direct 1-0 en daarna nog veel 
meer. Met de rust was het al 6-0. En het 
werd 10-0. Jesse scoorde er 4, Robert 1, 
Tymo 2 en ik 3. 

Door Wiebe gemaakt.


