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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

Allereerst willen wij jullie allen een sportief en gezond 2006 
toewensen!!!!!!!

Aankomende zondag moet het 1e het restant uitspelen van de uitwedstrijd 
tegen Vios 1. Nog 24 minuten te spelen bij een stand van 0-0. Bij winst is de 
periodetitel binnen. Komt allen kijken, ze kunnen uw steun goed gebruiken.

Verderop komt u ook een (gewijzigd) speelschema voor het klaverjassen 
tegen, verslag van de nieuwjaarsreceptie en het overzicht van de 
terreindienst voor het 2e gedeelte van het seizoen.

De redactie.
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 ROOKBELEID EN PAASTOERNOOI

Rookbeleid 

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar al te maken gehad met de tabakswet, de wet die o.a voorschrijft dat binnen openbare 
ruimte en op de werkvloer bij bedrijven niet meer mag worden gerookt. 

Ook sportverenigingen hebben te maken met de tabakswet. Vanaf 16 juli 2002 bestaat er al een rookverbod voor instellingen die 
door de (lokale) overheid gesubsidieerd worden, waaronder binnensportaccomodaties. Tot op heden hoeven niet-gesubsidieerde 
(commerciële) sportinrichtingen en instellingen voor de buitensport, zoals Kolping Boys, niet rookvrij te zijn. In overleg tussen de 
sportbonden en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is afgesproken dat er de komende jaren zal worden 
toegewerkt naar een rookbeleid met als einddoel : een rookvrije sport. 

Hoewel er dus vanuit de wet geen deadline is vastgesteld vinden wij als bestuur van de v.v. Kolping Boys dat niet-rokers op geen 
enkele wijze hinder mogen ondervinden van rokers.

De eerste stap hebben we begin 2004 genomen door een rookvrije zaterdagmorgen en woensdagmiddag in te stellen voor de 
kantine en het wedstrijdsecretariaat. Dit met name in het belang van onze jeugd. In 2005 hebben we het beleid verder ingevuld 
met de volgende afspraken:

-Een rookvrij wedstrijdsecretariaat, niet alleen op de zaterdagmorgen, maar alle dagen van de week.

-Tijdens de Hoofdbestuursvergaderingen wordt er niet meer gerookt in de bestuurskamer en aan andere commissie en afdelingen 
binnen Kolping Boys wordt verzocht om af te zien van roken tijdens vergaderingen. 

Daarnaast zijn de bestaande regels : niet roken in de kantine op de zaterdagmorgen, en niet roken in de kleedkamers, gangen en 
toiletten nog duidelijker aangegeven op ons complex. Ook in 2006 zijn bovenstaande afspraken van kracht.

Namens het bestuur,   

Gerard Venneker,  secretaris

Paastoernooi 2006 .

Allereerst de oplossing van de vorige quizvraag: het Deense Brøndby komt met de B1 naar Oudorp ! De inzenders met het goede 
antwoord hebben hun 4e letter ontvangen. 

Nog 2 opgaves komen er. De 5e opgave bestaat uit 2 namen: Hennis Weisweiler-Dick Advocaat. Zoek 
de club die hier bij hoort !

Stuur je inzending naar jm.kraakman@quicknet.nl.
En dan nu het defi nitieve deelnemersveld van het Paastoernooi, wat op 15 en 16 april gehouden wordt !

B-junioren:     C-junioren:

Kolping Boys     Kolping Boys

AZ     AZ

Willem II     Willem II

P.S.V.     Vitesse/AGOVV

Brøndby IF (Den.)   Stormvogels/Telstar

KVC Westerlo (Bel)   Djurgården IF (Zwe.)

Club Brugge (Bel)   West Bromwich Albion (Eng.)

Borussia Mönchengladbach (D.)  Borussia Mönchengladbach (D.)

De kenners weten, dat dit deelnemersveld van een heel goed niveau is ! Vooral de B-juniorengroep herbergt een aantal teams, die 
bovenin meedraaien in hun eigen competitie. Het is voor het eerst, dat we teams uit 5 verschillende buitenlanden hebben. Dat 
kan een gezellige boel worden ! De Paascommissie houdt zich nu bezig met de defi nitieve verblijfplaatsen voor de teams en Jan 
van den Bout heeft inmiddels al de sponsorbrochures verspreid, opdat het programmablad én de toernooikrant óók weer gevuld 
kunnen worden. Wie interesse heeft kan altijd contact met Jan opnemen: voor weinig geld ontvangen zo’n 100.000 gezinnen in 
de Regio Alkmaar de Paaskrant met misschien wel een advertentie van jóuw bedrijf !
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 14+15 januari

 groep 1 en 2 

Zat./Zon. 21+22 januari 

 groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 14 januari

08.00 uur: senioren 9

12.30 uur:  senioren 9

Zondag:  15 januari

09.00 uur: senioren 8

13.00 uur:  senioren 8 

Zaterdag:  21 januari

08.00 uur: senioren 7

12.30 uur: senioren 7

Zondag:  22 januari

09.00 uur:  junioren A2

13.00 uur: junioren A2

Secretariaat:  

Zondag:  15 januari

10:30 uur:  T.Schut

13:00 uur: Damescommisie

Zondag:  22 januari

09:00 uur: T.Vrasdonk/Ome Jaap

13:00 uur A.Reus

Zondag 15 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
8e Limmen 5 12.00 11.15 C. de Goede
9e Koedijk 6 12.00 11.15 Paul Kramer
A2 AFC A2 12.00 11.15 E. Blank
Da2 SRC Da1 14.00 13.15 J. de Wit
Da3 Hollandia T Da1 14.00 13.15 H. van Ginkel

Uit
Elftal     Tegenstander         Aanvan     Vertrek 
1e Vios 1 14.00 ….. ad. 1
2e Vios 2 11.00 ….. 
6e Texel 4 12.00 09.00 ad. 2
A3 ADO A5 12.15 11.00 
C1 Vitesse C1 10.45 ….. 
    
ad.1: Restant 24 minuten spelen om de periodetitel. Stand was 0-0.   
Alleen bij winst heeft het 1ste de periodetitel    
    
ad.2: De boot gaat om 10.30 uur uit Den Helder    

Zondag 22 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
7e Alkm. Boys 6 10.00 09.15 C. de Goede
8e Bergen 5 14.00 13.15 J. de Wit
5e Graftdijk 2 12.00 11.15 P. Kramer
A2 Vios A1 14.00 13.15 J. Knulst
A3 Kolping Boys A5 12.00 11.15 N. Neuvel
A4 Hugo Boys A2 12.00 11.15 Sj. Schut
Da1 Buitenveldert Da2 14.00 ….. A.M. Buter
Ma1 Wijs Ma1 10.00 09.15 P. Ruys
B2 Succes B1 10.00 09.15 M. Wijnen

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
4e Dynamo 2 11.30 10.30
6e Wieringerwaard 3 11.00 09.45
9e De Rijp 4 14.00 13.00
A5 Kolping Boys A3 12.00 …..
Da2 Woudia Da1 12.00 10.45

  Woensdag 1 februari

  Thuis
 Elftal  Tegenstander            Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
  Ma 1   Arsenal Ma 1       19.30      18.45  P.Ruys
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Niet betaald, niet meer spelen!
In onze ledenbestand staan een 20-tal leden die dit seizoen nog geen contributie hebben betaald. Deze leden 
ontvangen begin deze week een brief waarin staat dat hun lidmaatschap van de vereniging en inschrijving bij de 
KNVB per 15 januari worden beeïndigd. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat ze geen lid meer willen zijn 
van Kolping Boys. Vanaf 15 januari mogen ze niet meer voor ons voetballen.

Gerard Venneker, secretaris

Nieuwjaarsreceptie 
De eerste dag van het nieuwe jaar was traditioneel 
voor het Penaltyschieten en de Nieuwjaarsreceptie. 
Beide evenementen kenden een grote opkomst en 
waren weer zeer geslaagd.
Mocht u er niet bij zijn geweest, dan kunt u altijd nog 
de foto’s van clubfotograaf Ron Hilhorst bekijken, op 
www.kolpingboys.nl en op www.ronhilhorst.nl.
Na de uitreiking van de Penaltybokalen (zie elders in 
deze Treffer) door Pupillenbestuurders Gerard Twisk 
en Marrian de Vries, was het rond 17.00 tijd voor 
voorzitter Jan Brammer voor zijn 1e Nieuwjaarstoe-
spraak. Dat ging hem goed af, al was het publiek, 
wat in tegenstelling tot voorgaande jaren al vroeg 
aanwezig was, fl ink rumoerig. De stemming zat er al vroeg in zullen we maar zeggen.
Naast een kort terugblik op het afgelopen seizoen, waarbij stil werd gestaan bij de goede prestaties van Heren 1 
en Dames 1 en droevige gebeurtenissen als het overlijden van Lid van Verdienste Jaap de Wit, was er ook aan-
dacht voor de nabije toekomst. In dat kader kon onze voorzitter met enige trots aankondigen dat Hoofdtrainer 
Rob Klanker eind december zijn contract met een jaar heeft verlengd.
Ook Mark van Stipriaan blijft het volgend seizoen als Hoofd Jeugd aan onze club verbonden. Belangrijke pionnen 
in onze technische staf waar we volgend seizoen ook weer op kunnen rekenen.
Daarna was het tijd voor de huldigingen. Vijf in totaal dit jaar: drie ‘Bijzondere’ leden en twee ‘leden van Verdi-
enste’.
Tot ‘Bijzonder’ Lid werden gehuldigd:
 • Peter Verhoeven: al 15 jaar secretaris/penningmeester/voorzitter tegelijk bij de Futsal   
 afdeling en daarnaast ook al weer een aantal jaren actief in de Beheerscommissie.
 • Harry van der Lem: al ruim 12 jaar in allerlei bestuursfuncties actief geweest in zowel het  
  Pupillen als het Junioren bestuur.
 •Jeroen Wijts: al ruim 15 jaar in de weer als trainer/coach bij de pupillen, junioren en de af  
 gelopen jaren zeer actief bij de Damesafdeling. En dan vergeten we nog bijna de 18 jaar   
 die hij als bezorger en wijkcoördinator bij de Treffer heeft gediend.
Tot ‘Lid van Verdienste werden gehuldigt:
 •vader Dirk en zoon Jacco Buisman: Dirk voor de 43 jaar die hij onze club heeft gediend als  
  Clubblad medewerker van het eerste uur en Beheerscommissie lid
 •en Jacco voor ongeveer de helft van die jaren in allerlei functies waarvan zijn 9 jaren als   
 secretaris en 4 jaar als voorzitter er duidelijk bovenuit steken
Zeker voor Dirk was dit een onverwachte verrassing, zoals u op de foto kunt zien.
Na het offi ciële deel, barste het feest los. Speciale gasten waren dit jaar een combinatie van het 5 t/m het 11e 
van een jaar of 20 terug. De opkomst van deze groep viel een klein beetje tegen, maar diegene die er waren gen-
oten zichtbaar. Dat gold overigens ook voor alle andere aanwezigen. Die weer perfect werden voorzien van een 
natje en een droogje door het kantinepersoneel, dit jaar weer als vanouds geholpen door spelers van het eerste. 
Bravo! Ik kijk nu al weer uit naar de volgende Nieuwjaarsreceptie.
Gerard Venneker, secretaris 
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TERREINDIENST 
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 terreindienst. 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 2 2 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:  unioren 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. Indien je niet aanwezig kunt zijn dan regel je in overleg met je geleider of aanvoerder zelf 
een vervanger uit je eigen elftal.

Succes.
Gerben van der Waal

Spelerspas
Zonder een spelerspas kun je volgend seizoen niet meer voetballen in KNVB competitieverband.Alle spe-
lende Kolping Boys leden (vanaf de D-pupillen) moeten vanaf het seizoen 2006/’07 in het bezit zijn van een 
KNVB spelerspas. Dit geld ook voor 2e jaars E pupillen, welke volgend jaar in de D pupillen uitkomen. In de 
loop van januari 2006 worden fotoformulieren toegezonden aan de verenigingen. Deze formulieren moeten 
persoonlijk door de speler, of een van zijn ouders (als hij/zij jonger is dan 16 jaar) worden ondertekend en 
voorzien worden van een recente pasfoto. Houdt hier nu al rekening mee en leg alvast een recente zwart-wit 
of kleurenpasfoto apart. 
Géén pas = niet spelen! 

Het gevolg van landelijke invoering is dat alle spelende KNVB-leden vanaf het seizoen 2006/’07 zullen be-
schikken over een spelerspas, uitgezonderd E en F spelers. Op de pas, die vijf jaar geldig is, staan de naam 
van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. 

Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders 
controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te vo-
eren. “Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve werking. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij 
zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort. Verenigingen zullen ongerechtigde spelers minder 
snel op het veld laten verschijnen”. 

Wij rekenen op uw medewerking om deze tijdrovende procedure zo snel mogelijk en met goed resultaat af 
te werken, zodat iedereen over een spelerspas beschikt bij aanvang van de competitie 2006 -2007. 

Gerard Venneker

secretaris
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KLAVERJASSEN EN MEISJES

Texel MB 1 – Kolping Boys MB 2 (1-0)

Met George in het zonnige zuiden togen wij afgelopen zaterdag naar een eiland (Texel) waar het in de zomer goed 
toeven is maar nu toch wel redelijk fris was. Aangekomen bij de club zag het er erg verlaten uit maar binnen stond 
de koffi e bruin en werden we hartelijk ontvangen. Verlaten klopte wel want het was de enige (inhaal)wedstrijd die 
gespeeld zou worden. Een redelijke eerste helft zorgde voor een 1-0 achterstand. Na was positiewisselingen in het 
veld zag de tweede helft er beter uit. Een aantal goede reddingen van Lydia belette de tegenstanders om nog meer 
te scoren. Zonder punten naar huis maar wel met een voldaan gevoel na een heel gezellige dag. Ouders, bedankt 
voor het rijden en meiden van de MB 1 voor het invallen. Het volgende rondje naar Texel ben ik weer van de partij.  
Een minpuntje was de thuiskomst toen een speler de fi ets wilde pakken maar deze achterin de bus moest zetten 
omdat het complete achterwiel naar de Filistijnen was geholpen. Blijf met je handen van andermans spullen af. 

Kantinediensten
21 januari 2006 Wendy Ashruf         -  Lindsey Cooks
28 januari 2006 Nikki Beers             -  Eline Dekker
 4 februari 2006 Michelle de Goede - Jeanine de Konigh 
11 februari 2006 Esmee Enklaar      -  Mariska Pieters

Als je niet kunt komen dien je zelf een vervanger te regelen.Er wordt op je gerekend. Bij afwezigheid volgt een schorsing.

       Klaverjassen Kolping Boys
     20 januari 2006
     Let op Let op Let op 
            2 data (februari en maart) zijn veranderd

De 2 klaverjasdrives van februari en maart zijn een week verschoven. Dit i.v.m. werzamheden van mijn 
kant. 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 24 Februari   (Carnavalsdrive) Let op dit was 17 februari
Vrijdag 24 Maart   (Voorjaarsdrive) Let op dit was 17 maart
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

         Klaverjassen Kolping Boys
         Let op Let op Let op 

            2 data (februari en maart) zijn veranderd
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PROGRAMMA  JUNIOREN
Zaterdag 14 januari

Thuis
Elftal Tegenstander   Aanvang    Aanwezig    Scheidsrechter
B1 Odin’59 B1    13.00          -    C.A. v.d. Velde
B2 V.Z.V. B1 (vr.sch.)    13.00          -    M. Wijnen
    
BIJ ALGEHELE AFGELASTING !!    
A1 Hellas Sport A1 (vr.sch.)15.00          -    N. Neuvel
B1 Hellas Sport B1 (vr.sch.)13.30          -    N. Kieft
C1 Hellas Sport C1 (vr.sch.)12.00          -    D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
ms. B1 Andijk ms.ju. B1 13.00 11.30
ms.B2 Limmen ms.ju. B2 13.00 11.45
                  

Zaterdag 21 januari

Thuis
Elftal Tegenstander  Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B4 Victoria O B2  14.30 13.45 N. Kieft
B5 vrij !!   
C1 Limmen C1  14.30      - H. G. Keitz
C3 Jong Holland C2  13.00 12.15 D. Makelaar
C6 A.D.O.’20 C9  13.00 12.15 E. v. Dronkelaar
C7 S.V.W.’27 C6  13.00 12.15 H.Berghammer

BIJ ALGEHELE AFGELASTING:    
B1 Hoofddorp B1 (vr.sch.)14.30      - P. Ruijs
C1 Hoofddorp C1 (vr.sch.)13.00      - N. Kieft

Zondag 22 januari:
A1 D.E.M. A1 (vr.sch.) 10.00      - N. Neuvel

Uit
Elftal Tegenstander  Aanvang Vertrek 
B1 A.D.O.’20 B1 14.30       -
B3 S.R.C. B2 14.30 13.30
C2 Berdos C1 14.30       -
C4 Reiger Boys C3 12.30 11.30
C5 A.F.C. ‘34 C3 12.45 11.45
ms.ju. B1 VRIJ !!  
ms.ju. B2 VRIJ !!  

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 14+15 januari

 groep 1 en 2 

Zat./Zon. 21+22 januari 

 groep 3 en 4

Terreindienst:  

Zaterdag: 14 januari

08.00 uur: senioren 9

12.30 uur:  senioren 9

Zondag:  15 januari

09.00 uur: senioren 8

13.00 uur:  senioren 8 

Zaterdag:  21 januari

08.00 uur: senioren 7

12.30 uur: senioren 7

Zondag:  22 januari

09.00 uur:  junioren A2

13.00 uur: junioren A2 

Zaterdag: 14 januari

Secretariaat/bestuursdienst: 

Paul Konijn en Piet Ursem 

Zaterdag: 21 januari

Secretariaat/bestuursdienst: 

Paul Konijn en Harry van der Lem 
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NIEUWS JUNIOREN
Zaalvoetballen eind december .
De gehele dinsdag na de Kerst was de Sporthal in Alkmaar-Noord het domein van de junioren van Kolping Boys.   Vanaf ’s mor-
gens 9 uur tot ’s avonds 5 uur streden een 100-tal jongens en meisjes om de eer. Helaas was de opkomst niet optimaal. Niet 
alle teams waren daardoor 100% bezet. Een kwestie van mentaliteit !

Er gebeurden natuurlijk best wel een paar opvallende zaken:

• de scoreborden , gemaakt door Jan van den Bout, werden niet door iedereen begrepen, slechts 1 persoon  
 snapte het systeem: Jan van den Bout !!!

• Erik Meijer, normaal het betrouwbare sluitstuk van de A3, werd pas wakker, nadat ie al 9 tegentreffers én een  
 bal keihard tegen zijn hoofd had gehad. Nadien liet ie nog maar 1 keer een bal door en wist zijn team een 9-6  
 achterstand om te buigen in een 15-10 overwinning.

• het onberispelijke fl uiten van de scheidsrechters, met name Co Joppe, dit tot grote ontevredenheid van Mark  
 Vrasdonk !

O ja, er waren ook nog winnende teams:de Mercedessen, de Citroens, de Audi’s en de Hyundai’s . Wat volgend jaar betreft gaat 
de juniorencommissie de matige opkomst eerst nog evalueren .

De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .
Het werd wel weer eens tijd om een tussenstandje te plaatsen ! Niet omdat het zo spannend is, wél omdat we een mooi over-
zicht hebben in dit voetballoze tijdperk. Het moet toch wel héél raar gaan, willen de meiden van de A1 dit seizoen niet als win-
naar uit de bus komen. Dat zal voor de meesten de 2e opeenvolgende keer worden, want ze zijn immers de bekerhoudsters ! 
Om de 2e plaats is het dringen geblazen ! Maar liefst 3 teams zitten elkaar op de hielen: B3, C5 en de meiden van de B1 . Hier 
volgt de offi ciële tussenstand per 1 januari 2006 :

plaats: elftal: wedstrijden: punten: gemiddeld: plaats: elftal: wedstrijden: punten: gemiddeld:
1e ms. A1 11  33 3,00    8e B4 10  16 1,60
2e C5 13  34 2,62    9e A5 11  16 1,45
3e ms. B1   9  23 2,56  10e C6 12  15 1,25
4e B3 12  30 2,50  11e A4 12  13 1,08
5e C4 13  28 2,15  12e ms. B2   9    7 0,78
6e C3 12  20 1,67  13e B5 11    7 0,64
7e A3 11  18 1,64  14e C7 13    6 0,46

Het wel en wee van de selecties !!
Natuurlijk is de korte winterstop hét moment om even de balans op te maken van de prestatiegerichte elftallen. Een snelle blik 
levert de volgende conclusie op: slechts de B2 gaat voor een kampioenschap, alle overige teams staan  ergens hoog of laag in 
de middenmoot en zullen zich bij hetzelfde prestatieniveau als voor de Kerst handhaven in hun klasse. Een verrassing tegen 
een topper in de klasse maakt het seizoen voor hun geslaagd ! We denken dan aan een overwinning van A1 op rivaal AFC’34. Of 
een zege van de C1 op koploper K.F.C.  En misschien weet B1 wel Koedijk op eigen veld te verslaan. Of neemt C2 revanche op 
Flamingo’s . En heeft A2 niet nog een appeltje te schillen met AFC’34 A2 ? B2 tenslotte heeft al 2 keer met 2-2 gelijkgespeeld 
tegen concurrent Spartanen B1. Zo het zich laat aanzien, zal het tot het eind spannend blijven en moet er wellicht een bes-
lissingswedstrijd gespeeld worden. Wees geducht voor een onverwachte aanval, kortom laat je niet verrassen, mannen. Veel 
succes ! De tussenstanden:
A1:     B1:     C1:
3e D.C.G. 14 26 3e D.E.M.  15 32 3e Blokkers 13 27
4e E.D.O. 13 23 4e A.D.O.’20 13 31 4e A.F.C.’34 13 27
5e Kolp.B. 14 21 5e Fortuna W. 13 29 5e Limmen  13 24
6e St.v/Tel. 14 18 6e Kolp.Boys 14 25 6e Kolp.Boys 13 21
7e S.V.W. 13 17 7e ODIN  15 24 7e Zouaven  13 19
          8e Foresters 14 19
          9e Alw.Forward 14 19
          10e Vitesse  13 1

A2:     B2 :     C2 :
4e S.V.W. 12 18 1e Kolp.Boys 12 32 1e B.O.L.  13 32
5e Holl.T. 11 16 2e Spartanen 11 29 2e Flamingo’s 13 30
6e Berdos 11 14 3e Hugo Boys 11 21 3e Duinrand S 13 28
7e Kolp.B. 11 13      4e Hugo Boys 13 25
8e Vios 10 12      5e Reiger Boys 13 24
9e K.S.V.   9 10      6e Kolp.Boys 12 23
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 24 februari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 13 jan 20.10  uit De Waardergolf De Heertjes 3 16763
vrij 10 feb 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 10 feb 22.05  thuis De Oostwal DGAC/Vestering 2 19256
woe 15 feb 21.50  thuis De Oostwal Schelvis Boys 1 19787
vrij 24 feb 20.10  thuis De Hoornse Vaart PZC 2 17692

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 ZAALDIENST (3e beurt)
vrij 27 jan 20.10  thuis De Oostwal Plubos 1 152730
vrij 03 feb 22.00  uit De Myse Ursem 4 18735
ma 06 feb 19.15  thuis Sportpaleis Alkmaar OZV Obdam 3 19535
ma 20 feb 22.00  uit Noorderend SVW ‘27 7 9309
vrij 24 feb 19.00  ZAALDIENST De Hoornse Vaart ZAALDIENST (4e beurt)
vrij 24 feb 22.00  uit   De Hoornse Vaart Mix/Makelaardij 2 183256  Beker

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
din 31 jan 21.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST (2,5e beurt)
din 31 jan 21.00  thuis De Oostwal Karrewiel Boys 2 18484
din 14 feb 21.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST (3e beurt)
din 14 feb 21.00  thuis De Oostwal Vrone 4 20184
woe 22 feb 20.10  uit Noorderend Karrewiel Boys 2 9570

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 13 jan 19.00  ZAALDIENST De Stap ZAALDIENST (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
woe 01 feb 19.15  thuis De Myse Hovocubo 10 18319
vrij 17 feb 22.00   thuis De Myse Sporting S 3 20020

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vrij 13 jan 19.15  uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV 10 16741
vrij 20 jan 19.00  ZAALDIENST De Hoornse Vaart ZAALDIENST (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
ma 30 jan 21.45  uit Noorderend DOK 4 18196
vrij 10 feb 21.05  thuis De Hoornse Vaart Dansschool Biersteker 3 19247
vrij  17 feb 21.55  thuis De Hoornse Vaart DVO’83/Bar Sportief 3 19778

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma 16 jan 19.00  uit Spartahal (Schagen) SZVV/Sparta ‘67 C-2 154277
ma 23 jan 19.15  thuis De Hoornse Vaart SZVV/Vesdo C-1 154281
vrij 03 feb 19.15  uit De Meent Alcmaria Victrix C-1 154296
ma 06 feb 19.15  thuis De Hoornse Vaart SZVV/UFS Dupont C-1 154322
ma  13 feb 19.15  uit Multitreffer (‘t Zand) SZVV/Kleine Media C-1 154339

De grote vraag na de feestdagen: Is iedereen nog heel na het vuurwerk??? En teveel oliebollen en appelfl appen gegeten….. 
‘t maakt niet uit, we futsallen het overgewicht er wel weer af………Een fi jn 2006 toegewenst.     
Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.     
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 14 januari

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Foresters D2 11:30 -------- Thijs Groot
E2 Koedijk E2 10:15 -------- Christiaan van Dijk
E3 Kolping Boys F1 10:15 -------- Lionel van Ginkel
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Beemster D1 11:30 --------

Nieuws:
Start voorjaarscompetitie 
en trainingen overige pupil-
lenteams 
De voorjaarscompetitie start voor 
een groot aantal pupillenteams weer 
op 21 januari.  Er zijn ook diverse 
teams vrij, dit vanwege de aanvraag 
van andere voetbalverenigingen voor 
een extra langere winterstop. De 
competitie eindigt in het weekend 
van 22 april, waarna in de maand 
mei nog diverse toernooien worden 
gespeeld.  

In de week na 14 januari worden de 
trainingen weer hervat.

Uitslag penaltyschieten
Op nieuwjaarsdag werd voor de 28e 
keer de fi nale van het penaltyschi-
eten voor de pupillen gehouden.

De winnaars waren bij;

D-pupillen;  Koen de Goede

E-pupillen;  Wouter Hidma

F-pupillen;  Wessel Molenaar

Iedere deelnemer aan de fi nale ontv-
ing als aandenken een prachtige 
beker. De bekers waren beschikbaar 
gesteld door de Vriendenclub van 
Kolping Boys. Namens de pupillen-
commissie onze hartelijke dank.

Zaterdag 21 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Zouaven D1 11:30 -------- 
D2 LSVV D3 09:00 -------- Paul van Wanrooij
D4 Duinrand S D1 10:15 09:45 Kristiaan Zygmond
D5 Dynamo D1 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
MD1 ms Foresters D5 11:30 10:45 Nikita Pater
E1 AFC 34 E1 10:15 -------- Thijs Groot
E3 LSVV E3 11:30 10:45 Rob Pater
E4 Kolping Boys F1 09:00 08:30 Amine Ouaziz
E6 Reiger Boys E8 09:00 08:30 Matthijs van Schie
E9 Kolping Boys E5 09:00 08:30 Sander Twisk
ME1 ms Reiger Boys E11 11:30 11:00 Lionel van Ginkel
F3 AFC 34 F2 09:00 08:30 Remco Hartman
F5 Reiger Boys F9 10:15 09:45 Niels Bakker
    
F2,F6,F7,F9,F10 en MINI zijn vrij     
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 KSV D2 12:00 11:10
D6 KSV D4 12:00 11:10
D7 HSV D4 12:30 11:35
E2 DTS E2 10:45 
E5 Kolping Boys E9 09:00 08:30
E7 Foresters E3 10:15 09:20
E8 Duinrand S E7 10:30 09:35
F1 Kolping Boys E4 09:00 08:15
F4 DTS F1 09:15 08:25
F8 Vrone F5 09:30 08:50

E-selectie tot nu toe:
Dit seizoen zijn we begonnen met 3 selectie teams bij onze E-pupillen. E1, E2 en E3 dus wel te verstaan. E1 zou in de nieuw 
op te zetten hoofdklasse gaan spelen, E2 in de top van de 1e klasse en E3 zou de 2e klasse onveilig gaan maken. om de 
competitie te halen, moesten er nog wel een paar hindernissen worden genomen. Want er waren wat problemen vooraf. De 
zomer vakantie viel heel ongunstig, dus velen waren nog op vakantie toen we weer met trainingen en beker wedstrijden be-
gonnen. Oefen wedstrijden vonden geen doorgang vanwege diverse redenen en we hadden beperkt trainings materiaal tot 
onze beschikking. Eenmaal begonnen draaide alles goed, de jongens hebben veel plezier met elkaar en met de begeleiding. 
De E3 met Stephan, Diandro, Dimaggio, Jochem, Anton, Jesper, Gile, Charlie en Martin begonnen goed aan de competitie en 
wonnen veel wedstrijden. Vooral topschutter Martin maakte gretig gebruik van de ballen van zijn mede spelers om die om te 
zetten in doelpunten. De E2 met Lars, Sacha, Nick, Jochim, Rodney, Dylan, Rodney en Gijs zat in een iets te laag ingedeelde 
poule. Veel wedstrijden werden met speels gemak gewonnen en één andere ploeg was in staat om er een leuke wedstrijd van 
te maken. De E2 is dan ook op verliespunten KAMPIOEN geworden in de najaarsreeks. De E1 met Nigel, Tim, Bart, Dave, Stijn, 
Mustafe, Ronald, Rutger en Wence begonnen in de hoofdklasse, maar liefst 6 1e jaars telt dit team. In een competitie waarin 
de meeste tegenstanders 1 jaar ouder zijn voetballen we makkelijk mee. In deze jaarlijkse competitie staan we nu 4e van de 
12. In de weken dat er geen voetbal was hebben we ons kunnen vermaken met zwemmen, zaalvoetbal en extra trainingen. 
Dus stil gezeten hebben we niet. Net als afgelopen zaterdag waarbij de eerste wedstrijden van het jaar weer op het programma 
stonden. Door vakanties hadden we de E1 en E2 door elkaar gemixt om aan te treden tegen Hollandia E1 en HSV E1. Allebei 
kampioenen uit de najaarsreeks in hun klasse. We wonnen van Hollandia E1 1-0 door een waanzinnig afstandschot van Bart. 
Tegen HSV E1 wonnen we 6-2 met oa. een mooie panna van Ronald, die daarna de keeper gek maakte, goal.  Ik denk dat we 
alles goed op de rit hebben, veel plezier hebben in het spelletje en erg blij zijn met onze nieuwe trainingsballen. Succes met de 
voorjaarsreeks, waarin we misschien nog een kampioen mogen bekronen. Zet hem op!  Joery. 
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PUPILLENNIEUWS
Overzicht najaarscompetitie Pupillen 2005

D-pupillen
D1  speelt in de Hoofdklasse een hele jaarscompetitie en staat helaas op de laatste  plaats. Er werd  1x gewonnen en de rest 
verloren.

D2 draaide uitstekend en werd 3e. 7x winst en 3x verlies en gaan door in de bekercompetitie

D3 won 3 keer en verloor 7 wedstrijden en werd uiteindelijk 4e. 

D4 eindigde laatste met 3 punten.Alle punten uit gelijkspelen.

D5 won alles 10x winst met een doelsaldo van 115-5.

D6 haalde uit 10 wedstrijden 3 punten, 1 x winst

D7 een goede middenmoter en werd 4e met 13 punten 4x winst 1x gelijk 

MD1 (meisjes) eindigde als laatste met 0 punten, maar het enthousiasme was zeer zeker aanwezig

E-pupillen
E1 speelt in de Hoofdklasse een helejaarscompetitie en staat 4e. Een zeer knappe prestatie met voornamelijk 1e jaars 
E’tjes.

E2 eindigde gedeeltelijk 1e, maar had een slechter doelgemiddelde. 8x winst en 1 verliespartij. En gaan door in de bekercom-
petitie

E3 deed het ook prima en werd 3e. 5x winst 2x gelijk en 2x verlies.

E4 een prachtige 2e plaats met 20 punten. In het voorjaar ook in de 1e klasse ingedeeld. Dus dit wordt echt zwaar. 

E5 was duidelijk te zwaar ingedeeld en verloor alles. In het voorjaar zijn zij lager ingedeeld.

E6 een uitstekende 2e plaats. 7x winst,2x verlies en 1x keer gelijk

E7 eindigde ongeslagen als 1e met 9 x winst en 1 x gelijk.

E8 was ook ongelukkig ingedeeld en werd laatste met 0 punten

E9 deed het uitstekend en werd met 22 punten 2e in de stand. 

F-pupillen
F1 eindigde in de middenmoot als 4e. Er werd 3x gewonnen,2x gelijk en 5x verloren.      

F2 eindigde op een uitstekende 2e plaats met 17 punten uit 10 wedstrijden

F3 had enkele keren personele problemen en werd 4e met 7 punten

F4 eindigde in de middenmoot. 2 x winst 2x gelijk en 6 x verlies.

F5 haalde 8 punten uit tien wedstrijden en werd 5e.

F6 won 3 keer, 2x gelijk en 5x verlies.  

F7 deed het prima en eindigde 3e met 15 punten.5x winst en 5x verlies.

F8 werd zeer knap 2e achter het te sterke Dynamo F1 

F9 won 2x keer en verloor 6x en werd toch nog vierde

F10 begon de competitie begin november, maar was veels te sterk voor andere teams en werd  zelfs 1e

De MINI pupillen deden het ook goed met fraaie resultaten. In de loop van het voorjaar zal uit deze groep een nieuw F-team 
gemaakt worden.
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De razende reposter langs de lijn: Kolping Boys 6 blijkt toch te sterk!!
Het was een gure winterse zondag ochtend, waarop niemand voetbalde, echt 2 teams gingen de strijd aan. Elf uur was het 
aantreden voor de bespreking en iedereen was er, nou niet iedereen, maar de meerderheid. Zaterdagavond is voor de jongens 
van KB 6 nog steeds een gewilde avond om te stappen, ook al zijn ze al wat op leeftijd. Echter ze waren er om twaalf uur al-
lemaal!! Hollandia T liet het afweten, omdat het gerucht ging dat KB 2 te sterk zou zijn tijdens koud weer. KB 2 was echter al 
weken aan het voorbereiden voor het duel en baalde van de cancel. Toen kwam de wijze en alom gerespecteerde Peter “de 
spijker” met het gouden idee om de heren van KB 6, spelende in de 7e klasse 01, te vragen voor een duel, zodat KB 2 toch 
de uit dentreurende geoefende tactieken kon beoefenen op het ondergeschikte Kolping Boys 6. Echter de afl oop was anders 
bepaald. KB 2 begon voor de wedstrijd met een goed ingestudeerde warming-up, welke wonderen zou verrichten tijdens de 
wedstrijd. KB 6 liep één maal over de breedte van het veld en dat werd als genoeg beschouwd voor de opwarming van de door 
alcohol doorspoelde bloedvaten. KB 2 was voor de wedstrijd door enkele scouts al als winnaar uit de bus gekomen, mede door 
de betere lichamelijke functies en het feit dat eerder dit seizoen een uitdaging van KB 6 tot een duel was geaccepteerd door 
mister spijker, welke wel degelijk tot motivatie moest leiden. De bookmakers, K.O. Jopie Jopie en Henkie CD, deden goede 
zaken in het clubhuis. (de uitdaging gaat trouwens om één fust pilsener van 50 liter dit ter info)
De eerste helft:
De vlagger van KB 6 kant was de eerste 5 minuten CR, dit werd echter overgenomen door RO (KB 3) welke uitblinkend zijn 
werk deed, om krachten te besparen van CR. De heren van KB 6, vol zelfvertrouwen en met hier en daar een katertje zoals 
gewoonlijk, begonnen met de opening, deze bleek goed echter de 1e goal van de jongens liet even op zich wachten. De 1e helft 
verliep soepel, dit mede door sportief gedrag van beide teams, omdat beide selecties niet gebaad waren bij blessures. Toen de 
2e goal viel aan KB 6 kant waren de emoties niet meer te houden. De rust werd aangekondigd en Super Coach Geert Bossers 
sprak zijn jongens toe. (de rituele zaterdag avond bespreking) Ruststand: 2-0 voor KB 6
De tweede helft:
De druk bezette RH werd in de rust gewisseld voor super spits Cristian Robert, hierna te noemen CR, welke later waardevol
bleek. De jongens van KB 2 kwamen enkele keren goed voor de goal en wisten daaruit maar liefst 2 maal te scoren. Dat bleef 
bij 2 goals de rest van de wedstrijd. De coach van KB 6, GB, vondt dit een aanfl uiting vooral omdat er toch degelijk gevlagd 
was voor buitenspel door RO. Deze beslissing van de scheids werd door KB 6 aanvaard maar de messen waren geslepen. De 
selectie werd op scherp gesteld door GB en de mannen gingen er vol overgaven tegenaan. RH moest terug keren op het veld 
omdat BK met een pijntje het veld moest verlaten, de supporters spraken van een kater. RH speelde de 2e helft van de 2e helft 
sterk en met 1 been in de lucht bij de aanval. BK verzekerd van de bank positie de rest van de wedstrijd werd evengoed nog 
ingezet, omdat FO schandalig werd getackeld door een speler van KB 2. De aftocht was droevig, maar dit werd gecompenseerd 
door gejuich vanaf de zijlijn. FO werd voor de zoveelste keer op rij, en vele minuten voor het einde van de wedstrijd verkozen tot 
MAN OF THE MATCH, toch onverwachts nog een publiekswissel. De heren van KB 6 hadden de woorden van GB in het geheu-
gen opgeslagen en wisten wat er gebeuren moest. De mannen van KB 2 hadden in de achterhoeden de boel niet volledig op 
scherp staan waardoor “de spijker”wel degelijk op zijn kop werd getikt. 9-2 werd het in de tweede helft voor KB 6. Hulde aan 
de winterkampioenen en een extra bevestiging voor de heren.

Goals: 5x Bart Groot (transfer vrij), 2x Bart Koenis, 1x Geert Bossers (40 meter), 1x Cristian Robert
De derde helft:

Het bad was volgelopen in de kleedkamer en de champagne werd ontkurkt. Deze feeststemming was terecht, als men bedenkt
dat KB 6 uit was gegaan van een nederlaag na de geruchten in de wandelgangen over KB 2. Een ploeg als KB 6 (7e klasse 
01) die wint van KB 2 die vele regionen hoger speelt en qua gemiddelde leeftijd de helft scheelt dat is toch een spektakel. De 
kantine werd bezet door de heren van KB 6 en KB 2 moest genoegen nemen met de toep tafels. Het score bord werd geplaatst 
en de eind stand zei genoeg:9-2 Na een zege zou je niet verwachten dat in de kantine door heren als SP en JB wordt gesproken 
over ingewikkelde tactieken als ‘knijpen in doorschuiven”, maar toch boog de selectie zich over dit vraagstuk. Het bier vloeide 
rijkelijk naar genoegen van de club en de beide teams. Volgende week wacht KB 6 een lange reis naar Texel waar zij moeten 
vlammen. Na een gesprek met de coach ben ik erachter gekomen dat de overnachting op zaterdagavond is geannuleerd, dit 
omdat de technisch staf bang is voor wilde taferelen. Jongens die normaliter niet buiten Alkmaar city komen en dan opeens 
op Texel een avond los mogen lopen dat is voor de dames daar niet te houden. Voor alle toeschouwers die mee willen naar dit 
spektakel stuk, om 9:30 gaat de selectie over met de boot. Tot zover de 2e zondag van 2006 welke naar alle verwachtingen 
voorspoedig verliep.

De razende reporter.
Weetjes: Uitdagingen voor het einde van het seizoen:

KB 6 – KB 2, het duel om een fust bier is vastgelegd, quitte of dubbel???????????????  KB 6 – KB 1, dit is in de 3e helft 
besproken door GB met een speler van het eerste en geaccepteerd. Of dit werkelijk doorgaat laat ik u in één van de volgende 
verslagen weten. Man of the match: Floris “fl apie” Oudejans.

De opstelling: In het doel: Edwin De backs: Muk, Bobby en Steven, Nummer 10: Geert, Middenveld: Robin, Floris en Jerry Spit-
sen: Roland, Bart G. en Bart K., Wissel: Cristian, Speler/coach: Geert Bossers, Verzorger c.q. waterdrager: Piet-Hein

HET ZESDE CONTRA HET TWEEDE


