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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
Het restant van de wedstrijd tegen Vios W 1 is door de Heren 1 knap met 1-0 
gewonnen. Hierdoor is de 1e periode binnengehaald. PROFICIAT!!!

Dames 1 heeft het afgelopen weekeinde een mooie overwinning op 
Buitenveldert Da 1 behaald. Zie verderop in de treffer een verslag van deze 
wedstrijd.

Verderop in de treffer vindt u de deelnemers en het wedstrijdprogramma (van 
onze B1 en C1) van het paastoernooi. 

De redactie.
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-2-

 KLAVERJASSEN
       

           

         18 tafels         
         op vrijdag 20 januari 2006

En het was weer een prima en gezellige drive waar de prijzen weer zeer goed terecht zijn gekomen Noteer alvast 
Vrijdag 24 februari (dit in tegenstelling tot de eerder vermelde datum van 17 februari) in jullie agenda. We zullen zorgen dat 
ze we allemaal klaar staan. Tenslotte wil ik de barbediening ontzettend bedanken. Een topprestatie is er wederom door jullie 
geleverd. Grote klasse 

De Uitslag:

1e Jan en Diana      5875 punten

2e Paul en Humphrey    5289 punten

3e Harm Beemsterboer Ed van ‘t Voort  5273 punten 

4e Kuuk van Beijen en Erik Schot   5088 punten

5e Kris Venneker en Gilbert Boon   5066 punten  

6e Mark en Sylvia     4899 punten

Poedelprijs: Olga en Marion   3535 punten

En bij deze nodigen wij, Kolping Boys senioren 4 en Kolping Boys senioren 8, uit om op 
vrijdag 24 februari te komen kaarten. 

Andere Data om te noteren

Vrijdag 24 Februari   (Carnavalsdrive)

Vrijdag 24 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 24 februari 2006.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon.  28+29 januari 

 groep 5 en 6

Zat./Zon. 4+5 februari

 groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 januari

08:00 uur: junioren A4

12:30 uur:  junioren A4

Zondag:  29 januari

09:00 uur:  junioren A5

13:00 uur:  junioren A5

Zaterdag:  4 februari

08:00 uur: senioren 2

12:30 uur: senioren 2

Zondag:  5 februari

09:00 uur:  junioren B1

13:00 uur: junioren B1

Secretariaat:  

Zondag:  29 januari

09:00 uur:  J.Wijts en ome Jaap

13:00 uur: T.Schut

Zondag:  5 februari

09:00 uur: C.Castricum en ome  
 Jaap

13:00 uur P.Ursem

Zondag 29 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
2e MFC 2 11.00 --------- F. Hemminga
4e Dynamo 2 10.00 09.15 N. Neuvel
5e HSV 5 12.00 11.15 C. de Goede
6e Wieringerwaard 3 12.00 11.15 P. Kramer
9e De Rijp 4 14.00 13.15 H. van Ginkel
A1 Stormv./Telstar A2 11.00 ---------- A.M. Buter
A2 West Friezen A1 14.00 13.00 A. de Jong
A5 Kolping Boys A3 10.00 09.15 g.s.b.
Da3 Nieuwe Niedorp Da1 14.00 13.15 g.s.b.

Uit
Elftal      Tegenstander         Aanvang  Vertrek 
1e Hollandia T 1 14.00 ----------
3e Helder 3 13.00 11.30
7e Alkmaarsche Boys 6 12.00 11.00
8e Bergen 5 10.00 09.00
A4 Hugo Boys A2 14.00 13.00
A3 Kolping Boys A5 10.00 ----------
Da1 Donk Da1 12.00 ----------
Da2 Apollo Da1 11.00 10.00
Ma1 Arsenal Ma1 12.30 11.15
B2 Succes B1 14.00 12.30
                  

Zondag 5 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
4e Foresters 5 10.00 09.15 N. Neuvel
9e vrij   
A2 Berdos A1 14.00 13.00 J.C. Boschma
A4 Apollo A1 12.00 11.15 P. Kramer
A5 HSV A3 10.00 09.15 C. de Goede
Da1 Donk Da1 14.00 ---------- C.J.W. Heilig
Da2 HSV Da1 12.00 11.15 Sj. Schut
Da3 HSV Da2 14.00 13.15 J. de Wit
B2 vrij   
C4  Hugo Boys C2 10.00 09.15  ??       

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e Helder 1 14.00 ----------
2e Valken 2 11.30 ----------
3e Koedijk 2 11.45 10.50
5e Vrone 3 11.00 10.10
6e Schagen 4 14.30 13.30
7e DFS 4 12.00 11.15
8e Zeevogels 4 12.45 11.45
A3 Victoria A2 11.00 10.00
Ma1 Castricum Ma1 10.30 09.30
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 21+22 januari

 Team KB Tegenstander Uitslag

 4e Dynamo 2 4-3
 5e Graftdijk 2 5-2
 6e Wieringerwaard 3 14-2
 7e Alkm. Boys 6 5-3
 8e Bergen 5 2-4
 9e De Rijp 4 ?
 A2 Vios A1 6-1
 A3 Kolping Boys A5 6-6
 A4 Hugo Boys A2 8-0
 A5 Kolping Boys A3 6-6
 B1 A.D.O.’20 B1 3-1
 B2 Succes B1 2-1
 B3 S.R.C. B2 5-3
 B4 Victoria O B2 5-2
 C1 Limmen C1 3-0
 C2 Berdos C1 4-0
 C3 Jong Holland C2 7-0
 C4 Reiger Boys C3 7-4
 C5 A.F.C. ‘34 C3 1-5
 C6 A.D.O.’20 C9 3-1
 C7 S.V.W.’27 C6 0-9
 Da1 Buitenveldert Da2 6-2
 Da2 Woudia Da1 3-0
 Ma1 Wijs Ma1 12-0

Zaterdag / Zondag 14+15 januari

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Vios 1 1-0
 3e WGW 3 3-5
 6e Texel ‘94 4 4-1
 B1 Odin ‘59 B1 3-0
 C1 Vitesse ‘22 C1 1-2
 MB2 Limmen MB2 3-0

Kolping Boys DA1 – Buitenveldert DA1 (6-2) rust (2-0)
Kolping Boys start 2006 met een klinkende overwinning. Na een prachtige overwinning op DSE, 11 december 2005 en een peri-
ode van zes weken geen competitie voetbal, is Kolping Boys in 2006 verder gaan waar het in 2005 mee geeindigd is namelijk 
met winnen. Marjolein Butter was goed voor drie treffers terwijl Nienke Jonkman er twee voor haar rekening nam. Andrea de Wit 
scoorde één keer, voor Buitenveldert waren Merel van Nes en Cynthia van Noordzee trefzeker. In het begin van de wedstrijd was 
duidelijk te zien dat Kolping Boys last had van de voetballoze periode. Door veel te gehaast te spelen kwamen de passes niet aan. 
Pas nadat Gitta Carper en Marjolein Butter een kans kregen liet Kolping Boys zien waarom zij in de subtop staan. Er werd nu beter 
en gevarieerd gecombineerd, de openingstreffer van Marjolein Butter was dan ook verdiend. Kort hierna komt Kolping Boys zelfs 
op een 2 - 0 voorsprong, de voorzet van Marjolein Butter op Andrea de Wit wordt nog gepareerd door Linda Hus maar de rebound 
is voor Nienke Jonkman die het karwei koelbloedig afmaakt. Buitenveldert kan voorin geen vuist maken door het sterke optreden 
van de Oudorpse verdedigsters. Ook in het restant van de eerste helft is Kolping Boys de betere ploeg en creeert het nog wat 
kleine kansjes maar scoort niet meer. De tweede helft is gelijk aan de eerste helft, Kolping Boys is beter en laat bij vlagen goed 
voetbal zien en het wachten is op meer doelpunten van Kolping Boys. Die komen er ook, met een steekpass wordt Andrea de Wit 
vrijgespeeld. de Wit ziet dat Butter er beter voorstaat en de 3 - 0 staat op het bord. De 4 - 0 is van de Wit die een buitenkansje 
niet onbenut laat. Na het doelpunt speelt Kolping Boys in een wat lager tempo en Buitenveldert begint weer een beetje mee te 
voetballen. Als dan ook nog de concentratie bij Kolping Boys weg valt krijgt Buitenveldert zelf nog mogelijkheden. Een vrije trap 
van Merel van Nes gaat tegen de lat, de bal gaat  via de rug van keepster Olga Dignum het doel in.  Kort hierna scoort Cynthia van 
Noordzee de 4 - 2 er is dan nog 10 minuten te spelen. Na het doelpunt is Kolping Boys weer wakker geschut, de 5 - 2 door Nienke 
Jonkman en de 6 - 2 door Marjolein Butter zorgen in de laatste 5 minuten weer voor de marge van vier doelpunten. 
Opstelling Kolping: Olga Dignum, Lotte van der Klein (81 min. Yvonne Bakker), Alie van Wanrooy, Joyce Blom, Ilja van der Deure, 
Gitta Carper (83 min. Larissa van der Ham), Brigitte Pluijmers, Marjolein Butter, Andrea de Wit (75 min. Nancy Vis), Stefanie van 
der Klein, Nienke Jonkman. 
Opstelling Buitenveldert 2: Linda Hus, Merel van Nes, Maya Gheiman (L. Smeets), Naomi Gutierrez, Serab Cibikci, Engelina Den-
neman, Cherry Langhout, G. Stamper, Kim ‘s Gravemade, Mandy Faber, Cynthia van Noordzee.
Scheidsrechter: Dhr. Buter
Gele/Rode kaarten: geen
Scoreverloop:
1 - 0 Marjolein Butter, 2 - 0 Nienke Jonkman, 3 - 0 Marjolein Butter, 4 - 0 Andrea de Wit, 4 - 1 Merel van Nes, 4 - 2 Cynthia van 
Noordzee, 5 - 2 Nienke Jonkman, 6 - 2 Marjolein Butter
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PAASTOERNOOI 15 EN 16 APRIL 2006

De winnaars van de C junioren 2005 : Willem IIDe winnaars van de C junioren 2005 : Willem II

De winnaars van de B junioren 2005 : De winnaars van de B junioren 2005 : AZAZ

Deelnemers paastoernooi 2006 bij de 
C junioren 

•Kolping Boys

•AZ

•Willem II

•Vitesse/AGOVV

•Stormvogels/Telstar

•Djurgården IF (Zwe.)

•West Bromwich Albion (Eng.)  

•Borussia Mönchengladbach (D.)

Deelnemers paastoernooi 2006 bij de 
B junioren 

•Kolping Boys

•AZ

•Willem II

•PSV

•Brøndby IF (Den.)   

•KVC Westerlo (Bel)   

•Club Brugge (Bel)   

•Borussia Mönchengladbach (D.)   

Het Paastoernooi !!
Het deelnemersveld staat inmiddels op het Internet !! En een oplettend iemand heeft ook al gezien, dat we de poule-indeling en het wedstrijd-
schema gepubliceerd hebben. We hebben de volgende poules samengesteld:
B-junioren:B-junioren:       C-junioren:C-junioren:
AZ    Brøndby IF  Kolping Boys  AZ
Borussia Mönchengladbach Club Brugge  Stormvogels/Telstar Borussia Mönchengladbach
KVC Westerlo    Kolping Boys  West Bromwich Albion Djurgården IF
Willem II    P.S.V.   Willem II   Vitesse/AGOVV

De volgende wedstrijden zijn voor onze B (onder 18) en C( onder 16) junioren vastgesteld op Paaszaterdag:

11.00 Kolping Boys C1-Stormvogels/Telstar  C1  12.00 Brøndby IF B1-Kolping Boys B1
13.00 Willem II C1-Kolping Boys C1   14.00 Kolping Boys B1-Club Brugge B1
15.00 Kolping Boys C1-West Bromwich Albion C1 16.00 Kolping Boys B1-PSV B1

Een prachtig programma voor onze boys !  Je speelt per slot van rekening niet elke week tegen clubs als P.S.V.en Willem II. Laat staan tegen 
West Bromwich Albion of Brøndby IF !!!!! Maar voorlopig is de competitie het belangrijkst ! Hou het vizier op scherp en blijf goed trainen ! Dan 
verder met de prijsvraag. Voor sommigen was de vorige opgave een heel gepuzzel, anderen hadden aan de 2 genoemde personen (Weisweiler 
en Advocaat) genoeg om direct te weten, dat we het over Borussia Mönchengladbach hadden ! 

We gaan over tot de laatste opgave ! En die gaat dit keer niet over een club !!!! Dus Joery en Martijn, jullie krijgen je zin !De vraag is: Uit hoeveel 
verschillende landen hebben er (inclusief het komende Paastoernooi) clubs aan ons Paastoernooi deelgenomen 
???? We zouden het hélemaal stoer vinden als je óók nog de juiste landen weet door te mailen ! We willen dus een getal als antwoord krijgen. 
Stuur je antwoord weer naar jm.kraakman@quicknet.njm.kraakman@quicknet.nl en je ontvangt de ontbrekende letter om je woord te kunnen maken !
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SPELERSPAS
De spelerspas

Vanaf het seizoen 2006/’07 moeten alle 
spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen 
in het bezit zijn van een spelerspas. De 
KNVB heeft vanaf seizoen 2002/’03 in 
West II een proef gehouden met de speler-
spas en op basis van de goede resultaten 
en de positieve reacties is besloten over 
te gaan tot landelijke invoering. 

Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet 
de sportiviteit op en rond de velden ver-
hogen. Het is vanaf volgend seizoen niet 
meer mogelijk een valse naam op te geven 
of een ongerechtigde speler op te stellen. 
Met de spelerspas, die de grootte heeft 
van een creditcard en is voorzien van een 
pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent 
van een voetbalvereniging en dat je gereg-
istreerd staat bij de KNVB. Indien spelers 
geen pas kunnen overleggen mogen zij 
niet spelen. Controle van de passen ge-
beurt voor de wedstrijd door scheidsrech-
ters in het bijzijn van de aanvoerders/lei-
ders. Bij twijfel kan de scheidsrechter, in 
het bijzijn van beide aanvoerders/leiders, 
controleren of de foto’s op de spelerspas-
sen overeenkomen met de betreffende 
spelers. 

De scheidsrechter en de aanvoerders kun-
nen straks met behulp van de spelerspas 
van de voetballers een aantal belangrijke 
zaken controleren:

• De identiteit van de speler

• Of de speler lid is van de KNVB

• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging die is aangesloten bij de  
 KNVB

• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen B-junior mee  
 bij C?

• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de  
 gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

Dit seizoen merken de leden nog niet zoveel van de spelerspas. Het enige dat zij nu moeten doen is zorgen dat er 
een pasfoto en een handtekening op hun fotoformulier komt te staan. Deze formulieren zijn vanaf januari bij de 
clubs in bezit. Als de fotoformulieren niet op tijd teruggestuurd zijn, krijgen de spelers namelijk niet op tijd hun pas, 
waardoor zij niet kunnen spelen in het nieuwe seizoen. Vergeet dus niet de pasfoto in te leveren en het formulier te 
tekenen! Laten we er met z’n allen een groot succes van maken

Jacques Peetoom

ledenadministratie@kolpingboys.nl
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 28 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 SRC B2 14.30 13.45 D. Makelaar
B5 VRIJ !   
C2 Berdos C1 14.30 ---------- N. Kieft
C4 Reiger Boys C3 14.30 13.45 H. van Ginkel
C5 AFC ’34 C3 13.00 12.15 J. Kraakman
Ms B1 Andijk  Ms B1 14.30 13.45 H. Berghammer
Ms B2 Limmen  Ms B2 13.00 12.15 E. van Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 DEM B1 14.30 ----------
B4 Victoria O B2 14.00 13.00
C1 AFC ‘34 C1 12.45 ----------
C3 Jong Holland C2 10.30 09.30
C6 ADO ’20 9 14.45 13.45
C7 SVW ’27 C6 13.15 12.15
                  

Zaterdag 4 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Fortuna Worm. B1 13.00 ---------- P.J.R. de Wit
B5 VRIJ !!   
C1 KFC C1 14.30 ---------- P.J. Aay
C2 Vrone C2 14.30 ---------- H. Berghammer
C3 Alkm. Boys C2 13.00 12.15 N. Kieft
C4 *** Hugo Boys C2 10.00 09.15  ??        ***Let op zondag
C6 KSV C3 13.00 12.15 D. Makelaar
Ms B1 Purmerend Ms B2 13.00 12.15 E. van Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A1 DCG A1 14.30 ----------
B3 DTS B1 14.30 13.30
B4 Koedijk B5 15.15 14.15
C5 WMC C1 14.30 13.30
C7 Jong Holland C3 13.30 12.30
Ms B2 Berdos Ms B2 14.30 13.30

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon.  28+29 januari 

 groep 5 en 6

Zat./Zon. 4+5 februari

 groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 januari

08:00 uur: junioren A4

12:30 uur:  junioren A4

Zondag:  29 januari

09:00 uur:  junioren A5

13:00 uur:  junioren A5

Zaterdag:  4 februari

08:00 uur: senioren 2

12:30 uur: senioren 2

Zondag:  5 februari

09:00 uur:  junioren B1

13:00 uur: junioren B1

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 28 januari

Paul Konijn en Richard Meijer 

Zaterdag:     4 februari 

Paul Konijn en Jan Kraakman 

Kolping Boys C3 - Jong Holland C2 (7-0)
Na de winterslaap gaat de succesreeks van de c3 gewoon door. Ook in 2006 weer de tra-
ditionele warming-up; beetje strekken, beetje sprinten even kaatsen en dan weer snel de 
warme kleedkamer in. Jong Holland deed dat anders professioneel werden pyloontjes gep-
laatst en het leek wel een  training van AZ. C3 begon wederom op het kunstgras, waar Kolping 
Boys selectie elftallen weer op de prut steppe willen spelen maar wel op kunstgras trainen 
is het bij de C3 andersom. Trainen op gras en vaak spelen op het kunstgras en terecht want 
daar komt de fl uwelen techniek van de Boys nog beter tot zijn recht. Het schijnt ook dat de 
kantine commissie daar invloed op heeft want de c3 heeft al grote supporters club die lekker 
vanuit de kantine de doelpunten willen zien. Aanvoerder Rob had met Coach tactisch over-
legd en koos voor de 1e helft wind mee om dan in de 2e helft gemeen te counteren. Bijna 
iedereen begon scherp aan de wedstrijd alleen Embre had het vizier nog niet goed staan en 
de eerste kansen gingen naast of tegen de keeper. Na 4 vette kansen was het dan raak en 
met 1-0  gingen we de warme kleedkamer in. Coach maakte even wat tactische omzettingen( 
klasse Coach) en al na enkele minuten was het 2 -0 .Jong Holland spartelde even tegen 
maar C3 drukte door en het publiek werd verwend. Grandioze combinaties werden afgerond 
in doelpunten, de mooiste was van Barend die rand strafschop even de bal binnekrulde. 
Het publiek stond op de banken. 7-0 was de verdiende eindstand, Coach werd benaderd 
door mannen in lange jassen of hij niet Kameroen onder 21 wilde coachen, keeper Lucas 
hield nog even de 0 bij de C1. De rest van de C3 spoelde het zweet onder de douche af ( ja 
toch stinkies) Ouders van de Jong Holland spelers hadden s’avonds een kringgesprek, wat 
moeten zij nu tegen die pubers vertellen die vragen waarom zijn nu bij Jong Holland moeten 
voetballen en als klein kind niet bij Kolping Boys zijn opgegeven. Nu 2 keer 1, 5 uur trainen 
en dan 0-7 klop krijgen van Kolping Boys C3. Waar zij naar zoeken weten wij al Kolping Boys 
C3 is gewoon Top!!

Een trouwe supporter.
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NIEUWS JUNIOREN
Scheidsrechtersbijeenkomst !
Donderdag 2 februari worden alle clubscheidsrechters (niet de pupillen-scheidsrechters) vanaf 20.00 uur in de 
bestuurskamer verwacht om wat zaken door te spreken. Te sprake komen o.a. de EHBO, de toernooien en de nieuw in te voeren 
spelerspas ! Kun je niet, bericht dan even af bij Piet Ursem.

De toernooien !
Nu al publiceren we de toernooien voor de juniorenteams. Kun je er alvast rekening mee houden !

wanneer ?  waar ?   welke teams ?
15 en 16 april  Kolping Boys  B1(onder 18) en C1(onder 16)
13 mei  Kolping Boys  B3 – B4 – B5 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7
13 mei  Flamingo’s  C2
20 mei  Vrone   B2 – B4 – C2 – C4
20 mei  Jong Holland  B3 – B5 – C5
25 mei  Zwart Wit’63  A1 – B1 – C1

28 mei  Meervogels  C3 – C6

Penalty-schieten !
De voorrondes komen er aan ! Dat wil zeggen ieder team krijgt de komende maand de kans om zijn of haar fi nalisten uit te se-
lecteren. Iedere speler neemt minimaal 5 strafschoppen op een door de coördinator aangewezen keeper. Per 4 deelnemende 
spelers in de voorronde , komt er één in de fi nale.

Dus: 1 t/m 7  deelnemers in de voorronde = 1 fi nalist

 8 t/m 11  deelnemers in de voorronde = 2 fi nalisten   

              12 t/m 15 deelnemers in de voorronde = 3 fi nalisten 

De fi nale is gesteld op maandag 1 mei !

Het wel en wee van de junioren !
Van lang niet alle teams zijn de uitslagen bekend, dus zullen sommige elftallen deze week onbesproken blijven.

Zeker niet onbesproken blijft de B3 ! Want, ga maar na : een eclatante 5-3 overwinning in Schagen bij de ongeslagen koploper 
S.R.C. b2 is niet niks ! En dus zaten de beide coaches na afl oop zeer tevreden aan hun biertje in de kantine. Komende zaterdag 
komt S.R.C. naar de Nollen en bij winst van ons B3 is alles weer mogelijk !

Ook velen de resultaten op bij de C-junioren !

De beide selectie-teams deden het perfect, middels een 3-0 (C1 tegen Limmen C1) en een 4-0 (C2 bij Berdos C1) overwinning 
!. Vooral de 3-0 van C1 kwam goed van pas, want zo werd de erg zure “vrieskounederlaag” van de week ervoor bij Vitesse (2-
1) weer weggespoeld ! Het kan voor C2 nog interessant worden, als ze zelf de rest weten te winnen! Je weet maar nooit ! Ook 
een winstpartij voor zowel C3 als C4. C3 deed dat tegen het zwakke Jong Holland (7-0) en C4 won keurig bij Reiger Boys C3 
met 7-4 ! En dan de C5 . Als er dit seizoen nog aanspraak op de titel gedaan mocht worden, was winst bij concurrent AFC’34 
noodzakelijk ! Helaas kwam het daar niet van, want een 5-1 nederlaag doet vermoeden dat de Verhoeven/Mienesbrigade 
kansloos was. Kansloos was ook de C7, thuis tegen SVW C6 (0-9). Met de borst vooruit kwam trainer Herman Ackermann het 
complex affi etsen. Zijn jongens van C6 hadden alwéér gewonnen ! Nu met 3-1 van ADO’20 C9. En zo wordt C6 nog een échte 
middenmoter !

Dat B1 niet zou winnen bij ADO’20 B1 lag in de lijn van de verwachtingen. ADO is met hun ploeg nét even iets verder en won 
met 3-1. Jammer, want de week ervoor wonnen de mannen van trainer Marc van Wonderen nog met 3-0 van middenmootcon-
current ODIN. B4 deed ook weer goede zaken, want ze wonnen vrij eenvoudig met 4-2 van Victoria O B2.

Tenslotte de A2. Zij hadden te maken met de A1 uit Warmenhuizen en deden dat zeer goed, getuige de 6-1 overwinning !
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 24 februari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 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.
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.
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.
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.
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

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.   
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

28 januari          

Nikki Beers en Eline Dekker

04 februari         

Michelle de Goede en Jeanine de 
Konigh

11 februari         

Esmee Enklaar en Mariska Pieters

18 februari         

Janneke van Nieuwkerk en  Kim 
Kraakman

Als je niet kunt komen moet je voor 
een vervanger zorgen. Er wordt op je 
gerekend. Bij afwezigheid volgt een 
schorsing. Dus, let op !!!!!!!!!

ME 1 Kolping Boys – Reiger Boys (0-7)
Zaterdagmorgen, een koud windje maar 8 supermeiden die de groene grasmat van 
Kolping betreden voor hun eerste wedstrijd. Ongetraind komen zij het veld op, en 
nadat de opstelling bekend was gemaakt klonk het fl uitsignaal van de scheidsrech-
ter. De eerste helft was erg leuk en spannend, jammer dat ze met 1-0 achter kwa-
men. Ne een lekker bakkie limo op naar de tweede helft. Er werd door de meiden 
leuk gespeeld maar helaas werd het 7-0 voor Reiger Boys. Met de penalty hebben 
we toch nog een overwinning binnengehaald, want dat was 4-2 voor de meiden. 
Aanstaande woensdag starten de trainingen voor de meiden van 16.00 tot 17.00 
uur. Zorg dat je 15 minuten voor tijd aanwezig bent zodat je echt om 16.00 uur  
kunt beginnen. Vanuit de MA 1 zijn er twee dames die jullie hierin gaan begeleiden 
en dat zijn Esther ter Steege en Marije Ruijs. Meiden, heel veel succes voor de 
komende tijd en jullie zullen mij toch wel regelmatig op het veld tegenkomen.

Janneke.

Limmen MB 2 – Kolping MB 2 (0-3)
Mijn tweede wedstrijd met de meiden van de MB 2 is wederom goed verlopen. 
Met 3-0 de wedstrijd winnen en daarna nog een toeristische attractie via Het 
Willibrordus. En dat allemaal met het zonnetje hoog aan de hemel. De wedstrijd van 
de meiden is goed verlopen, veel akties gezien en lekker gebald. Meiden ga zo door 
en tot Texel.  

Pupil van de week

Kolping Boys DA 1 – Buiten-
veldert

Naam:  Quyen Nguyen

Leeftijd:           9 jaar

School:         Liereland, groep 6

Team:           het nieuwe ME1

Hobby:            voetballen en karate

Fan van:         Ronaldinho van 

 Barcelona

Waarom ze is gaan voetballen: dat 
was zo klaar als een klontje want 
Fong (trainer Kolping) voetbalt en Nu-
jen (zus) voetbalt.

Meisjes A1
Vanuit Siberië komt de winter opzetten en dat was afgelopen zondag te merken. De 
meisjes en vooral de supporters stelden dat niet zo op prijs. Maar ook de overwe-
gend Turkse meisjes uit Haarlem (HYS) leken dit niet gewend. Een gezellige ploeg, 
maar ze arriveerden veel te laat. Lekker zo’n warming up! Sloten we de uitwedstrijd 
toentertijd af met een fraaie 0-10 en vonden de meiden toen nog een prima keep-
ster op hun weg. Nu ging het bij hen nog stroperiger. Wel stond weer die vermal-
edijde keepster vaak precies op de goeie plek. Zij zorgde er in haar eentje voor dat 
het “maar” 12-0 bleef waar het dubbele ook had gekund. Win je met 12-0 en dan 
nog zeggen de kenners dat je team langzaam uit de startblokken komt. Hoewel het 
einde van de winterstop werd gevierd met een stevige overwinning moet het nog 
maar blijken of we de winter echt achter ons hebben gelaten. De meeste last van 
de kou had onze Melissa. Ze had weinig tot niets te doen maar houdt haar doel al 
weer ruim 540 minuten schoon. Komt ze in de lente op de 1000?

De meiden van Matthieu (bar Nico Girls)
Afgelopen zaterdag brak een nieuwe competitieronde aan voor onze prille talenten. 
Dit keer moesten ze in het strijdtoneel treden tegen jongens. Jawel. Foresters D5 
kwam op bezoek in sporpark de Nollen. En de meiden deden het helemaal niet 
zo gek. Oké, ze moesten dan wel het onderspit delven met 0-3 maar ze speelden 
niet onverdienstelijk. Vooral Kim begint zich als vaste keepster prima te ontwikke-
len. Verder kun je het merken als Julia meespeelt in positieve zin dus de meiden 
van Matthieu zouden het helemaal niet erg vinden als dat een vervolg krijgt. Ver-
der buitelen de sponsors over elkaar heen om de jonge grieten van accesoires te 
voorzien. Het meeste roemruchte Café in de kop van Noord Holland (Bar Nico v/h 
Meereboer) voorziet de meiden van tassen en warming up-shirts. Dewiedewatde-
waardeGroot, shake shake! Nico, zoals je zelf zou zeggen: goud! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 28 januari

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D6 Berdos D4 11:30 11:00 Thijs Groot
D7 Alcmaria Victrix MD1 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
E2 Kolping Boys E4 10:15 ---------- Niels Bakker
E5 KSV E2 10:15 09:45 Lionel van Ginkel
E8 AFC ‘34 E5 11:30 11:00 Perti Marees
E10 Kolping Boys E7 11:30 11:00 
F1 Koedijk F1 09:00 08:15 Rob Pater
F2 Kolping Boys F6 10:15 09:45 Nikita Pater
F4 Adelbert F1 09:00 08:30 Sander Twisk
F7 Duinrand S F3 09:00 08:30 Matthijs van Schie
F8 Kolping Boys F10 09:00 08:30 
F9 Koedijk F9 10:15 09:45 Remco hartman
D3 en MD1 zijn vrij    

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Zouaven D1 13:15 ----------
D2 Flamingo’s D1 12:30 ----------
D4 Victoria Obdam D2 10:00 09:05
D5 LSVV D4 10:30 09:35
E1 AFC ‘34 E1 10:45 ----------
E3 Foresters E4 10:15 09:15
E4 Kolping Boys E2 10:15 09:45
E6 LSVV E2 10:30 09:35
E7 Kolping Boys E10 11:30 11:00
E9 Koedijk E7 10:15 09:25
ME1  Reiger Boys E7 09:45 09:00
F3 SVW ‘27 F4 09:00 08:10
F5 SVW ‘27 F9 09:00 08:10
MINI Uitgeest MINI 09:30 08:30

Nieuws:
Bericht van de wedstrijdsec-
retaris

Tot 1 maart zullen diverse 
pupillenteams geen of maar 
weinig competitiewedstrijden 
spelen. In de diverse poules zijn 
teams ingedeeld van verenigin-
gen, die de voorkeur geven om 
in de regio aan zaalvoetbaltoer-
nooien mee te doen of gewoon 
een langere winterstop willen. 
De KNVB geeft deze teams 
daar vrijstelling voor. Wij zijn 
hier niet echt gelukkig mee. Wij 
zullen dit dan ook zoveel mogelijk 
opvangen door onderlinge wed-
strijden te regelen. 

Afgelasingsregeling pupillen

Bij algehele afgelasting door 
de KNVB wordt dit vermeld op 
Teletekst pagina 603.Het gehele 
pupillenvoetbal valt onder District 
West 1 Categorie B uitgezonderd 
de D1, welke in Categorie A valt. 
Indien er wedstrijden worden 
afgelast op de zaterdagmorgen 
zullen de begeleiders gebeld 
worden, die op hun beurt de 
spelers van zijn of haar team 
bellen. Het verzoek aan U is om 
niet naar het complex te bellen. 
De telefoonlijn is dan overbezet 
en wij kunnen niet gebeld worden 
door andere verenigingen over 
het al of niet doorgaan van de 
wedstrijden.

Zaterdag 4 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 AFC 34 D1 11:30 ----------
D2 DTS D2 09:00 ---------- Thijs Groot
D4 Koedijk D5 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
D5 SVW D5 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
MD1  Berdos MD1 11:30 10:45 Nikita Pater
E3 SVW ‘27 E5 11:30 10:45 Niels Bakker
E4 Koedijk E2 11:30 11:00 Perti Marees
E10 Kolping Boys ME1 10:15 09:45 Sander Twisk
F1 AFC ‘34 F1 09:00 08:15 Matthijs van Schie
F2 Kolping Boys E6 10:15 09:45 
F3 HSV F2 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F5 Alkmaarse Boys F3 10:15 09:45 
F6 SSV F1 09:00 08:30 Remco Hartman
F10 Kolping Boys F9 09:00 08:30 Rob Pater

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 Koedijk D4 10:15 09:25
D6 SVW D9 11:30 10:40
D7 SVW D10 10:15 09:25
E1 HCSC E1 10:00 
E5 HSV E6 10:30 09:35
E6 Kolping Boys F2 10:15 09:45
E7 HSV E4 10:30 09:35
E8 Koedijk E14 09:00 08:10
E9 KSV E2 10:45 09:55
ME1 Kolping Boys E10 10:15 09:45
F4 Meervogels F2 11:30 10:30
F7 Foresters F10 10:15 09:20
F8 Dynamo F2 10:00 09:10
F9 Kolping Boys F10 09:00 08:30
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PUPILLENNIEUWS/VERSLAGEN
Offi ciële Mededeling KNVB: Pupillen zeventallen 
7 : 7 niet voor niets in het leven geroepen.In de praktijk blijken er regelmatig discussies tussen leiders en ouders 
te ontstaan betreffende het 7 tegen 7 voetbal bij E en F-pupillen. Dit fenomeen is ooit in het leven geroepen om de 
kinderen op kleinere velden meer aan de bal te krijgen. Hoe vaker de kinderen balcontact hebben hoe leuker het 
spelletje gevonden wordt. Wij willen dan ook benadrukken dat  het spelen van b.v. 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9 op 
een half veld niet ideaal is. Wij verzoeken de verenigingen dan ook zoveel als mogelijk het 7 tegen 7 voetbal aan te 
houden zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Nog kwalijker is het indien men met oneven aantallen tegen elkaar gaat 
spelen. De ene partij heeft bijvoorbeeld 7 spelers en de andere 8. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat indien één van 
de partijen met 7 spelers wil spelen, het de andere partij niet is toegestaan met meer dan 7 spelers te spelen. Wel 
kan gebruik worden gemaakt van het doorlopend wisselen. 

Kolping Boys D1 - DTS D1 (4-1)

We begonnen goed aan de 
wedstrijd,met veel druk. En al snel 
viel de 1-0 van Steven. Toen 20 mi-
nuten later viel er de 2-0 voor ons 
door Mike. In de tweede helft kre-
gen we een snel tegen doelpunt 2-
1. Maar al snel viel de 3-1 voor ons 
weer door Mike. De laatste 10 mi-
nuten ging het heel goed en zaten 
we veel druk, En toen kregen we een 
penalty. En Ralph bennute de pen-
alty 4-1. En toen was de wedstrijd 
klaar 4-1 dus. Goed gedaan jongens  
Bram Stoker D1

Kolping B. D1 - Zouaven D1 (2-7)

Het begin ging niet goed voor Kolp-
ing Boys, want in de eerste paar 
minuten  kregen we een penalty te-
gen. Dat werd de 0-1  voor Zouaven 
.Daarna kreeg  Kolping Boys weer 
een paar kansen maar die gingen 
er jammer genoeg niet in. En  een 
paar minuten later scoorde Zouaven 
weer toen werd het 0-2. Toen was 
het rust met 0-2 voor Zouaven . De 
2de helft kwam Zouaven met 0-3 op 
voorsprong maar een paar minuten 
later scoorde Kolping Boys 3-1 door 
een mooie dieptebal van Bram en 
Mike legde de bal af op Steven die 
hem rustig afmaakte zo werd het 3-1 
. Later scoorde Zouaven weer de 1-4 
en iets daarna alweer de 1-5 . Toen 
kwam Kolping Boys in actie en toen 
werd er iemand neergehaald van 
Kolping Boys en kregen we een vrije 
trap van ong 24 meter van het doel . 
Bram nam de vrije trap en schoot ‘m 

zo in de kruising 2-5 . Later scoorde 
Zouaven nog twee keer de eindstand 
werd Kolping Boys  2 - 7 Zouaven . 
Volgende keer beter Kolping Boys 
D1 !!!!! groetjes van Justin v/d Berg 
keeper Kolping Boys D1 .

Kolping B. D2 - Foresters D2 (2-8)

Het was een mooie ochtend, lichte 
vorst over de velden, een stralend 
zonnetje en geen wolkje in de lucht. 
De jongens en meisje van de D2 
speelden tegen Foresters D2 thuis. 
Het team wist dat het een moeilijke 
wedstrijd zou worden, omdat Forest-
ers boven aan de lijst stond,en bov-
endien misten wij 2 zeer belangrijke 
spitsspelers Leo en Thiemo. Het 
spel begon snel door een doelpunt 
tegen van Foresters, gevolgd door 
enkele minuten later een tweede 
doelpunt.  De twee teams waren 
aan elkaar gewaagd, dit was te zien 
door de vele pogingen op het doel 
door de jongens van Kolping, En dan 
eindelijk door een goede ingooi van 
Julia, slaagde Jason erin het eerste 
doel punt te scoren.  Vanaf dat punt  
werd er hard gevochten door beide 
teams.  Een paar kansen werden 
gemist door Kolping Boys. Door een 
mooie combinatie van Koen en Mau-
rice werd er bijna het tweede doe-
lpunt gescoord. Jammer genoeg was 
het Foresters die erin slaagde om de 
controle over het spel te behouden 
en bij rust was het nog steeds een 
fl inke achterstand op Foresters van 
1-6. De tweede helft die goed voor 
Kolping Boys begon, met de zon op 
hun ruggen en in de gezichten van 

de jongens van Foresters. De boys 
van Kolping voerde de druk wat op 
en zeker bij de verdediging was dat 
te merken. Er waren een paar aar-
dige pogingen van schoten op het 
doel van Rogier, Koen, Khalid en Jas-
on. Uiteindelijk door een zeer mooie  
combinatie van het samenspel en 
mooi overspelen van de boys van 
Kolping Boys, slaagde Rogier erin 
om het tweede doelpunt voor Kolp-
ing Boys te scoren. Jammer genoeg 
was het niet genoeg voor Kolping 
Boys, want helaas maakte Foresters 
nog twee doelpunten. Goed gespeeld 
hoor iedereen, alleen zullen wij beter 
ons best moeten doen de volgende 
keer!!!!!!!!!! 

Jason Fowler

KSV D4 - Kolping Boys D6 (2-3)

Een bekende tegenstander. In de 
najaarscompetitie de enige tegen-
stander waarvan werd gewonnen 
(met Maurice en Falco van D2). Ge-
start werd met een 4-4-2 opstelling. 
Het idee was om met een versterkt 
middenveld de snelle spitsen Bloyce 
en Vigo in stelling te brengen. Met de 
wind in de rug werd KSV onder druk 
gezet. Al snel ontstonden goede 
mogelijkheden voor de spitsen en 
de opkomende Ricardo, echter de 
afwerking liet nog even te wensen 
over. Na tien minuten was het raak. 
Bloyce glipte na een goede diepte-
pass door de verdediging en sco-
orde beheerst de 0-1. Kort daarna 
0-2. Een foute terugspeelbal op de 
keeper werd KSV noodlottig. Bloyce 
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PUPILLENVERSLAGEN
onderschepte de bal en liet de keep-
er vervolgens kansloos. Het midden-
veld en de verdediging stonden als 
een blok en de enkele bal die doork-
wam werd door Patrick bekwaam 
gekeerd. Precies na twintig minuten 
werd het 0-3. Een goede dieptepass 
van Ugur werd goed op waarde inge-
schat door de vol sprintende Vigo. 
De keeper was vervolgens kansloos 
op de diagonaal ingeschoten bal in 
de linker benedenhoek. Vlak voor de 
rust kwam KSV uit zijn schulp maar 
de rust werd bereikt met 0-3. Na de 
thee de wind tegen. Kort na de aftrap 
strafte KSV niet goed uitverdedigen 
af, 1-3.  Vervolgens was het Kolping 
Boys dat goede kansen kreeg om 
verder uit te lopen maar Ricardo en 
Ugur waren ongelukkig in de afrond-
ing. Een minuut of tien voor tijd 
werd het 2-3. Patrick speelde de bal 
ongelukkig in de voet van de spits 
van KSV die makkelijk kon scoren. 
Hachelijke minuten braken nog aan 
maar Kolping Boys hield stand door 
goed verdedigend werk onder leiding 
van Sevgul en Ryan. De eerste over-
winning zit verdiend in de pocket!

Ni(coach)

Kolping Boys E1 – AFC’34 E1 (2-2)

De 1e wedstrijd na de winterstop 
is meteen een fraaie stadsderby. In 

het verleden hebben we nooit veel 
moeite gehad met AFC’34 dus de 
verwachtingen waren hooggespan-
nen. Kolping Boys startte zeer voort-
varend en na 3 min wist het Stijn te 
bereiken en die ronde na een mooie 
sprint fraai af. 1-0. Het leek uit te 
gaan lopen op een monsterscore 
maar bij Kolping Boys sloop er iets 
van onderschatting in de ploeg en 
AFC’34 herpakte zich. De wedstrijd 
ging aardig op en neer met kansen 
aan beide kanten. Nigel keepte een 
goede wedstrijd en Bart speelde een 
van zijn beste wedstrijden van dit sei-
zoen. De backs Dave en Tim hadden 
meer moeite met de snelle vleugel-
spitsen van AFC’34. Voor rust kon 
AFC’34 dan ook na een fraaie aan-
val gelijk maken. 1-1. Kolping Boys 
was gewaarschuwd en nam deze 
waarschuwing serieus door vlak na 
rust, weer door een fraaie treffer van 
Stijn, de voorsprong te nemen. 2-1. 
Het bleef een leuke open strijd met 
leuke acties van onze vleugels Rut-
ger en Moes, Wence en Stijn. Ook 
Ronald werkte hard maar kwam niet 
tot scoren tegen de fysiek sterke ver-
dediging van AFC’34. Aan de andere 
kant kreeg AFC’34 de gelijkmaker op 
een presenteerblaadje aangereikt 
van Tim die de bal op Nigel wilde ter-
ugspelen maar hem totaal verkeerd 
raakte. De snelle spits van AFC’34 
wist er wel raad mee. 2-2. De wed-
strijd werd nog spannend met een 
scrimmage voor het doel van AFC’34 
maar het hakballetje trof de paal. 
Ook AFC’34 wist bij Kolping Boys nog 
een keer de paal te raken. Conclusie 
is een terechte einduitslag met kans 
op meer volgende week als we weer 
tegen AFC’34 aantreden. Jongens 
succes. 

Rene Schmidt

DTS E2 – Kolping Boys E2(1-7)

Eerst even voorstellen de kam-
pioenen van de najaarsreeks KB E2 
Lars, Sacha, Nick, Sietze, Jochim, 
Rodney, Dylan, Gijs en natuurlijk 
sleutelfi guur en coach Jos. Geweldig 

gedaan mannen. Nu dus in een ho-
gere poule in de eerste klasse die de 
karavaan naar Noord Scharwoude 
bracht. Onze tegenstander DTS had 
de eerste periode ook afgesloten 
met een eerste plaats in hun poule 
dat beloofde dus een fl inke strijd. 
Onze mannen waren er klaar voor en 
vertelden ons helemaal op scherp te 
staan op deze koude morgen. Direct 
na de aftrap speelden we erg makkel-
ijk de bal rond en bleek al snel dat 
wij de betere ploeg waren. Maar met 
alle spelers op een helft is het erg vol 
en lastig een vrije man te vinden, het 
moest nu dus van slimme combina-
ties en goed positie kiezen komen. 
Na een minuut of tien uittesten van 
de keeper van DTS wisten we via een 
fl itsende doorbraak over de fl anken 
en een pass op maat de bal snoei-
hard in de touwen te kletteren 0-1. 
We waren echt een maatje te groot 
voor DTS die nauwelijk aan balcon-
tact toe kwamen. Voor rust wisten 
onze mannen mooie combinaties 
en hard werken te verzilveren in nog 
twee mooie treffers, waardoor we 
met een comfortabele 0-3 de rust in 
gingen. De tweede helft domineer-
den we bijna helemaal en kon DTS 
nauwelijk gevaarlijk worden. De en-
kele keren dat ze op onze helft kwa-
men wist onze verdediging steeds 
op tijd in te grijpen en de bal door 
mooie combinaties terug in het spel 
te brengen. De keeper van DTS werd 
zwaar op de proef gesteld en wist met 
mooie reddingen een monsterscore 
te verhinderen maar… er gingen er 
toch weer 3 schitterend in 0-6. Een 
moment van euforie en onoplettend-
heid gaf DTS toch nog de mogeli-
jkheid een tegengoal te maken…. 
maar die werd onmiddellijk weer 
afgestraft met een schitterende aan-
val van onze mannen en de 1-7 was 
een feit. Goed gespeeld mannen, jul-
lie zijn een heerlijk team.

Een trotse supporter 
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys E3 – LSVV E3 (5-1)

Rustig maar zelfverzekerd is E3 aan 
de voorjaarscompetitie begonnen. In 
een regelmatige wedstrijd werd LSVV 
vrij gemakkelijk aan de zegenkar ge-
bonden. Na wat voorzichtig aftasten, 
was het vooral Dimaggio die op re-
chts voor wat leven in de brouwerij 
zorgde. Een voorzet van hem in de vi-
jfde minuut werd door Anton met een 
beheerste knal afgerond: 1-0. En vijf 
minuten later was het Dimaggio zelf 
die er na een beetje rommelen in het 
Langedijker strafschopgebied 2-0 
van maakte. De gasten probeerden 
het zo nu en dan wel, maar achterin 
speelden Charlie, Jesper en Dian-
dro een degelijke wedstrijd. Kolping 
Boys - met Jochem als verbindende 
schakel - was duidelijk sterker. Vijf 
minuten voor rust resulteerde dat 
in een treffer van spits Martin: 3-0. 
De tweede helft kende eenzelfde 
spelbeeld. Een sterker Kolping Boys 
en een tegenstribbelend LSVV. Bij 
vlagen liepen de combinaties van E3 
op rolletjes en meestal betaalde zich 
dat meteen uit. Zo rondde Gile een 
knappe combinatie met Dimaggio 
met een mooi schot af: 4-0. En vijf 
minuten voor tijd maakte Martin zijn 
naam als topscorer opnieuw waar 
door na een assist van Gile 5-0 te 
scoren. Even verslapte achterin de 
concentratie bij Kolping Boys, waar-
door LSVV iets kon terugdoen: 5-1. 
En vlak voor tijd leek het zelfs zelfs 
nog 5-2 te worden, maar doelman 
Stephan redde goed. 

Paulus 

Kolping B. E7 – Foresters E3 (0-7)

Lachend liepen ze van het veld en 
onder de douche was het dikke pret. 
Collin, Dennis en Tobias gingen nog 
even dollen op het doel. Daarna de 
kraan open en spetter, spatter, spa-
ter, geen moment hielden ze hun 
snater. Wat een vrolijk gedoe. Je zou 
haast vergeten dat ze zojuist met 7-
0 hadden verloren. Ach, die jongens 
van Foresters waren groot en grof, en 
daar hadden we toch niet van kun-

nen winnen. Dus waarom getreurd? 
Gelijk hebben ze, de jongens van E7. 
Een prachtig stel zo bij elkaar. Voor 
de kerst werden (bijna) alle wedstri-
jden gewonnen. Nu spelen ze een 
klasse hoger. Dat is andere koek. 
Foresters had oudere jongens met 
grote voeten en grijpgrage handen, 
en ze speelden inderdaad beter.  E7 
was de eerste helft erg onder de 
indruk. Ze renden maar achter For-
esters aan. Het lukte niet om zelf 
lekker te gaan voetballen. Rust 5-0. 
Na rust ging het al beter. E7 kwam 
een paar keer goed voor het doel 
van Foresters maar ja, er kwam dan 

toch weer een lang been of grote 
schoen tussen. Aan de andere kant 
werd er heel goed en fel verdedigd. 
Keeper Dennis kon maar twee keer 
niet bij de bal. Max en Bernd waren 
op rechts bijna niet te passeren. Col-
lin en Tobias gooiden zich voor elke 
bal. Aanvaller Kelvin was niet alleen 
voor maar ook achter te vinden. 
Thomas en Sam hadden het voorin 
heel zwaar. Jongens, als jullie steeds 
weten te spelen met net zoveel stri-
jdlust als de tweede helft, zullen jul-
lie ongetwijfeld binnenkort de eerste 
punten pakken. 

Vader langs de lijn


