
-1-

DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

BESTUUR
VOORZITTER
Jacco Buisman 06-51137072
VICE-VOORZITTER
Dick Veel 072-5128581
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
KANTINECOMMISSIE
Ed Pronk 072-5628519
SPONSERCOMMISSIE
Fons Veel 072-5600345

AFDELINGEN
SENIOREN 
Ton Schut 072-5625755
JUNIOREN
Raymond de Niet 072-5728635
PUPILLEN
Jaap de Vries 072-5617201
DAMES
Marlies Pluijmers 072-5619399
ZAALVOETBAL
Peter Verhoeven 072-5153952

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Rob Klanker 072-5153521
HOOFD-JEUGD
Mark van Stipriaan 06-51931128
TERREINDIENST
Gerben v.d. Waal 06-25070973
                                        of 072-5128612
Piet Ursem 072-5152633
CONTRIBUTIES 
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1981 Arie Groot
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal

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 601 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 gaat goed met onze beide vlaggenschepen. 2 maal winst voor heren 1 
(4-2 tegen LSVV en 2-0 tegen Berdos) en winst voor Dames 1 (3-0 tegen 
Buitenveldert). Geweldig!!!

Deze treffer bevat tevens de Presentatiegids voor het seizoen 2005-2006. 
Bewaar deze gids goed.

A.s Vrijdag (30 september) is de jaarlijkse ledenvergadering. Hier neemt 
Jacco Buisman  (nu woonachtig in het mooie Oosterhout) afscheid als 
voorzitter van Kolping Boys. Komt Allen!!!

 De redactie
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 VERSLAGEN JUNIOREN B1

Kolping Boys B1-Koedijk B1 (2-2)
Op een niet verwachte mooie warme zaterdagmiddag, om half 3 moesten de mannen van Mark en Jos aantreden tegen de buurman 
koedijk B1. Zoals een echte trouwe supporter van de B1 ben ik ook eens wezen kijken op de training op maandag en woensdagavond 
en dat zag er allemaal heel goed en hoopvol uit na de toch wel heel vervelende verloren wedstrijd tegen Fortuna Wormerveer........... 
5-1 verlies! De B1 begon heel goed en dat resulteerde in een dot van een kans, na een pass van Robin de V naar hun sneltrein Barry 
die hem helaas niet wist te verzilveren.... jammer. Na een voorzet van Yappie kon de keeper de bal niet goed verwerken en Masis zag 
zijn kans schoon, lobte heel mooi over de keeper maar......... helaas.  Daarna een niet bedoelde terugspeelbal van een van de verdedi-
gers van koedijk en een vrije trap op 8 mtr van de goal en daar kwam het kanon Robin de V en jawel hoor zo hard dat de keeper hem 
alleen hoorde fl uiten ......1-0. Hierna kwam de B1 wel in de problemen doordat Koedijk beter begon te voetballen, geholpen door de 
scheids, die werkelijk niets maar ook niets deed, de jongens van Kolping deden niets goed in zijn ogen!!!! Alles fl oot hij tegen helaas, 
en dat beïnvloedde ook het spel van Kolping. Gelukkig kwamen ze er goed doorheen en pakte ze de draad weer  op en dat resulteerde 
door  doorzetten van Masis in een bal op de lat helaas!.  Nu kwam het schoffelkwartier van Koedijk wat resulteerde in een gang naar 
het ziekenhuis van Lorenzo! Waarom deed de scheids hier totaal niets tegen!!!!!!. Na de rust kwam er een heel ander en gemotiveerd 
Koedijk uit de kleedkamer, ze gingen er meteen hard in wat een gele kaart voor de nr. 12 resulteerde. Daarna een goed doelpunt 
van Koedijk waar je eigenlijk op kon wachten want B1 liet de tegenstander voetballen. Toen een vrije trap van Jan de Vries die werd 
doorgekopt door een koedijker (bedankt ) Jochem bedacht zich geen moment en lobte hem over de keeper 2 - 1.  Plotseling zakte 
Masis door zijn hoeven ?? en kon Mark nog eventjes een paar aanwijzingen geven.  Ineens uit het niets............ een koedijker kreeg de 
bal aangespeeld, draaide weg bij Yappie en schoot de gelijkmaker in............ 2 -2.  Nog vlug tijd gewonnen door een paar wisseltjes Bon 
voor Barry en Lars voor Masis . De stand was en bleef 2-2 en daar waren beide partijen tevreden mee.  Je hoorde verschillende geluiden 
langs de lijn.... van goed gevoetbald tot slecht  en een terechte eindstand. Maar Kolping  B1 zit in een dipje en komt hier echt uit naar 
mijn mening, want ze kunnen voetballen dat hebben ze meerdere malen laten zien.

Jongens ik heb genoten langs de lijn en daar kom je voor naar het voetbalveld.

Een toch weer  hoopvolle toeschouwer.

Fortuna Wormerveer B1-Kolping Boys B1 (5-1)
Na een nacht waarbij de regen met bakken uit de hemel kwam vallen moesten de mannen van Mark en Jos op een ongebruikelijk tijdstip 
voor B1 aantreden, nl 9.15 uur.  Mark was een beetje zenuwachtig omdat  hij een speler nog niet gezien had? Maar gelukkig, Masis was 
er gewoon! Aangekomen op het sportcomplex van Fortuna was het echt zoeken naar een parkeerplaats, maar iedereen vond er gelukkig 
een. Misschien was het een voorbode maar B1 kon geen vlagger vinden!!! en gelukkig vond B1 een goede vlagger in Martin Wijnen. Maar 
WIE,. O, WIE.  meld zich aan als vaste vlagger bij de B1!!!!!!!. De wedstrijd begon tegen een fysiek sterke ploeg en dat bleek ook na een 
aantal scherpe kansen van  Fortuna die gelukkig voor B1 om zeep werden geholpen door onkunde van de spits van Fortuna. Maar dit 
was een goede waarschuwing van Fortuna dat ze niet met zich lieten sollen! In de 5 min een onschuldig lijkende overtreding van Jeroen, 
die werd door de onzekere scheidsrechter beloond met een pingel die onberispelijk werd ingeschoten ...........1 - 0. Direct na de aftrap 
een diepe bal ( waren ze niet genoeg gewaarschuwd! ) een goede redding van Patrick, maar ongelukkig genoeg werd de bal het doel 
ingelopen door Rodney.  Toen zag ik de bui al hangen B1 was slap en niet genoeg geconcentreerd genoeg, en al gauw lagen er nog 2 in 
het mandje van Patrick 3 - 0 . Na de rust een iets andere opstelling met 4 man op het middenveld en maar twee in de spits. Ze begon-
nen sterk met een aantal goede kansen maar de voorhoede had niet genoeg aansluiting van het middenveld helaas.  Maar goed, door 
weer slap ingrijpen werd het 4-0. Door goed doorzetten van Stoomtrein Jan kregen ze zowaar nog  een pingel die Jan er zelf ook goed 
inschoot 4 - 1. Toen dacht ik dat het tij gekeerd was en ze nog de  aansluiting zouden krijgen maar alleen ik had die hoop denk want ze 
bleven slap en ongeconcentreerd voetballen ondanks de vele aanwijzingen die van de kant kwamen werd geroepen werd het toch nog 
5-1. Jongens deze wedstrijd snel vergeten en doorgaan waar we bij DEM zijn geëindigd en jullie zullen nog voor vele leuke wedstrijden 
zorgen voor het publiek daar ben ik van overtuigd......!

Een toch wel iets bedroefde vaste supporter.

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Helder 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Leeskring Reyne’s Gezinsleesportefeuille.
   Gedempte Veert 203 Postbus 9 1834 ZG St.Pancras.

   072-5642910.
 &

Landman Assurantien BV.
   Scheldestraat 12 1823 WB Alkmaar.

   Verzekeringen,Pensioenen, Hypotheken en Financiele Diensten
   072-5153868, Fax 0725158194
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 1 en 2 oktober

groep 6 en 5

Zat./Zon. 8 en 9 oktober

groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 1 oktober

08.00 uur: 6e

12.30 uur:  6e

Zondag:  2 oktober

09.00 uur:  B2

13.00 uur:  B2

Zaterdag:  8 oktober

08.00 uur: 7e

12.30 uur: 7e

Zondag:  9 oktober

09.00 uur:  B5

13.00 uur: B5

Secretariaat:  

Zondag:  2 oktober

09.00 uur:  T.Vrasdonk/Ome Jaap

13:00 uur: Gerard Bobeldijk

Zondag:  9 oktober

11.00 uur: Armand Reus

13.00 uur: Damescommisie

Zondag 2 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
1e Helder 1 14.00 ….. W.M. Sombroek
2e Valken 2 11.00 ….. C. Munster
3e Koedijk 2 12.00 11.00 R.C. van Wonderen
5e Dynamo 3 12.00 11.15 K. de Goede
6e Schagen 4 14.00 13.15 P. Kramer
7e DFS 4 10.00 09.15 N. Neuvel
8e Zeevogels 4 12.00 11.15 Sj. Schut
A1 DCG A1 11.00 ….. R.F. Sporrel
Ma1 Castricum Ma1 10.00 09.15 GSB
B2 AFC ‘34 B3 10.00 09.15 GSB
A3 Victoria A2 12.00 11.15 GSB

Uit
Elftal  Tegenstander Tijd Vertrek 
4e Foresters 5 14.00 13.00
Da1 Seartum Da2 14.30 …..
Da2 Blokkers Da1 14.00 12.45
Da3 LSVV Da2 14.30 13.30
A2 Berdos A1 12.00 10.45
A4 Apollo A1 11.00 10.00

Zondag 9 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
4e vrij   
A2 JVC A1 14.00 13.00 J. Knuist
A4 Vios A2 12.00 11.15 C. de Goede
A5 vrij   
Da1 TYBB Da1 14.00 ….. J.H. Loew
Da2 Adelbert Da1 12.00 11.15 N. Neuvel
Da3 Victoria O Da1 14.00 13.15 P. Kramer

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
1e Zeevogels 1 14.00 …..
2e Vrone 2 11.00 …..
3e Berdos 2 11.30 10.30
5e Koedijk 5 14.30 13.40
6e BKC 3 11.00 09.30
7e Alcmaria Victrix 3 11.00 10.00
8e Egmondia 5 10.00 09.00
A1 Purmersteyn A1 12.00 …..
Ma1 Limmen Ma1 10.00 08.45
B2 St. George B1 10.00 08.45
                  

Woensdag 28 september

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd  
2e   DFS1 19:15
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zondag / Zaterdag 17+18 september

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e LSVV 1 4-2
 2e ZAP 2 2-1
 3e Duinrand 2 1-3
 4e SVW ‘27 5 4-4
 5e Vrone 3 2-1
 6e Petten 2 9-1
 7e DTS 4 0-2
 8e GSV 2 14-1
 Da1 Buitenveldert Da1 3-0
 Da2 HSV Da1 8-0
 Da3 HSV Da2 1-1
 Ma1 Kennemers Ma1        10-0
 ms. b1 Marken ms. B1 5-0
 ms..b2 Duinrand S ms..B1 1-8
 A1 EDO A1 0-2
 A2 SVW ‘27 A2 4-1
 A3 Hugo Boys A1 2-6
 A4 vrij 
 A5 Adelbert A1 1-3
 B1 Fortune Wormerveer B1 1-5
 B2 Graftdijk B1 7-2
 B3 VZV B2 4-3
 B4 Spartanen B2 0-6
 B5 De Blokkers B4 4-8
 C1 KFC. C1 0-5
 C2 Duinrand S C1 0-2
 C3 Koedijk C3 3-4
 C4 Apollo’68 C1 4-2
 C5 Reiger Boys C4 20-0
 C6 SVW ’27 C5 4-2
 C7 HSV C3 4-0

Kolping Boys 5-Vrone 3 (2-1)
Na twee weken kansloos te hebben verloren van Alkmaarsche Boys 3 ( 6-1) mochten we op deze vroege zondagmorgen   (18 september)  aantreden 
tegen buur Vrone. Na de tegenstander in ogenschouw te hebben genomen ontdekten de meeste van ons elftal dat de spelers van de 
tegenstander in de leeftijdscategorie van hun kinderen vielen. Het team van Vrone werd overgezins gecoacht en begeleid door twee oud   
Kolping Boys coryfeeën de heren Quant en Geiteman. Om de jonge honden van Vrone  te verslaan kozen we voor een verdedigende 
tactiek met een goed bezet middenveld en anderhalve spits. De wedstrijd ontpopte zich in een afwachtend spelletje, waarbij er door 
Vrone dikwijls de lange bal werd gehanteerd op zoek naar de lange behendige spits die sterk werd verdedigt door Robbie (de man met 
de grootste longinhoud van ons team). Wij moesten het meer hebben van het korte tikwerk op zoek naar het doel van de tegenstander. 
Vrone vuurde een aantal schoten af op Boris, maar dit resulteerde niet in de openingsgoal. Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen 
we dichter bij de goalie van Vrone, die daarvoor uit verveling maar tegen zijn beide palen stond te lullen. Na ruim een half uur op het 
scorebord speelde onze kaatsspits Nico Dennis aan die de bal via een Pancrasser  lichaam het doel in schoot. Met de stand van 1-0 
gingen we de rust in. Doelman Boris  werd vervangen door de nog altijd herstellende Peter die in de zomerstop tweemaal geopereerd 
is om ons toch nog een keer kampioen te maken (niet wetende dat we dit seizoen nog een klasse hoger gingen spelen). Daarnaast 
stonden er nog drie wisselspelers te trappelen om de wei in te gaan. Ook Vrone bracht twee verse spelers het veld in. De tweede helft was 
nog maar nauwelijks aan de gang, toen Gerard (die in 3 maanden geen bal heeft aangeraakt) de bal verspeelde. Daaruit ontstond een 
situatie dat onze verdediging niet helemaal goed stond zodat  een Vroniaan de bal simpel in de touwen kon werken, 1-1. Vrone rook bloed en 
ging er voor 200 % tegenaan, en werd vanaf de kant aangemoedigd door de luidruchtige begeleiding. Amper tien minuten na de gelijkmaker 
was het onze ausputzer Paul die de bal van net over de middenlijn over de goalie van Vrone werkte. De bal viel schitterend via de binnenkant 
van de paal/kruising binnen, 2-1. Zelfs Keneth Perez  zou jaloers zijn geweest op zo’n goal (jammer dat Talpa niet stond te fi lmen Paul). Na 
het doelpunt namen wij onze verdedigende stelling in en vingen de aanvallers van Vrone over het algemeen makkelijk op. Tweemaal was 
de spits van de Pancrasser formatie dicht bij de gelijkmaker, eenmaal lag doelman Peter in de weg en zag de bal via zijn benen op de lat 
belanden. De andere maal draaide hij behendig weg bij de naar lucht happende Nico en schoot rakelings naast. Eindelijk was het de uit-
stekend leidende scheidsrechter Nic Neuvel die het bevrijdend fl uitje liet klinken. Wat nog meer opviel tijdens de wedstrijd was dat Tommy 
menig speler van Vrone in de lure lag, dat Dennis na een botsing met zijn hoofd later die dag bij AZ voor elk doelpunt 8x heeft staan juichen,  
dat Kees zelfs in het veld niet van een rondborstige voorwerp kan afblijven, en dat Kris alleen maar zijn medespelers uitlacht.

Jongens klasse, goed getikt en  een perfecte inzet! Groetjes van mij!

Zondag / Zaterdag 24+25 september
 Team KB       Tegenstander Uitslag

   1e  Berdos 1 2-0
   2e  VVS 2 1-0
   3e  Schagen 2 1-0
   4e  Alkmaarsche Boys 5 2-5  
   5e  AFC ’34 3 1-10 
   6e  VZV 3 5-2
   7e  KSV 4 4-1
   8e  Adelbert 4 3-0
   Da1  vrij
   Da2  KGB Da1 1-3
   Da3  DWW Da1 4-1
   Ma1  Purmerend Ma1        2-1
   ms. b1 vrij
   ms..b2 VVZ ms..B2 7-0
   A1  WGW A1 2-4
   A2  LSVV A1 3-3
   A3  KSV A2 7-3
   A4  SVW ‘27 A3 3-0
   A5  Foresters A2 4-2
   B1  Koedijk B1 2-2  
   B2  Spartanen B1 1-1
   B3  Reiger Boys B2 5-0
   B4  Vrone B2 2-3
   B5  SVW ‘27 B6 14-2
   C1  Zouaven C1 3-3
   C2  Graftdijk C1 7-0
   C3  HSV C2 4-4
   C4  Sporting S C1 3-5
   C5  Victoria O C2 6-0
   C6  Berdos C2 1-6
   C7  Egmondia C2 1-14
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PUNTSGEWIJS
•Toppertje 1
De C5 won onder begeleiding van de geleiders Peter 
Verhoeven en Jan Minus met maar liefst 20-0 van  Reiger Boys 20-0 van  Reiger Boys 20-0
C4. Zij gaan nu aan kop met een iets beter doelsaldo dan de 
concurrenten WMC C1 en Dynamo C2.

•Toppertje 2
De laatste man van Kolping Boys 5 Paul Vessies maakte de 
mooiste goal van het weekend. Hij verschalkte de doelman van 
Vrone 3 met een fantastisch schot van net over de middenlijn 
die via de binnenkant van de paal/kruising in het net viel.

•Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering is op vrijdag 30 
september om 20.00 uur in de kantine. In de volgende Treffer staat 
de agenda en een korte samenvatting van de fi nanciële cijfers.

•Verzorging
Let op!: Misbruik van blessure behandelingen is niet 
toegestaan! 

Een blessure behandeling van de verzorgers Ruud de Boer en 
Co Verkerk, op trainingsavonden is:alleen voor Heren 1, Heren 
2, Dames 1, A1, B1 en C1.Bovendien worden alleen blessures 
behandeld die zijn opgelopen tijdens wedstrijden of trainingen 
van Kolping Boys. In alle andere gevallen geldt, dat je alleen in 
aanmerking komt voor een behandeling : als Ruud en/of Co tijd 
over hebben. en je trainer/geleider de behandeling bij Ruud of 
Co heeft aangevraagd. Spelers en speelsters waarvoor boven-
staande niet geldt worden door  Ruud en Co doorverwezen naar 
de ‘reguliere’ artsen en fysiotherapeuten.

Gerard Venneker

secretaris

Grote Clubactie
Afgelopen zaterdag is de verkoop van de Grote Clubactieloten weer gestart. De pupillen vanaf de F4 hebben hun intekenlijsten 
ontvangen en kunnen de hele maand september hun best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen, want dat voor elk verko-
cht lot krijgt Kolping Boys € 2,-.

Prijzen:

Om het verkopen nog leuker te maken stellen we voor de topverkopers een aantal prijzen ter beschikking: per leeftijdscatego-
rie, D-, E-en F-pupillen zijn er 2 prijzen beschikbaar gesteld voor de verkopers  van de meeste loten:

-1e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 20,-

-2e prijs is Kadobon Intersport Megastore t.w.v. € 10,-

Daarnaast hebben we nog een verrassing!! voor het pupillenteam dat het meeste loten verkoopt.

Maar dat is niet alles: Iedere verkoper wint hoe dan ook: voor elk verkocht lot krijgt de lotenverkoper € 0,20.  

Ook dit jaar zijn er weer KIDScards (voor zover de voorraad strekt) Op deze kaart staat een geheime code  waarmee kan worden 
ingelogd op de speciale site voor alle verenigingskids in Nederland: WWW.KIDZONELY.NL. EEN DING IS ZEKER: log in met je 
persoonlijke code en je hebt PRIJS!!!. 

Verder verloop:

-zaterdag  10 september:   Start verkoop GCA loten

-woensdag  28 september:   Laatste gelegenheid verkopen loten via intekenlijst en inleveren intekenlijsten bij 
     de geleider van je team.

-zaterdag  1 oktober:    Lotenpaketten worden uitgedeeld. Verkopers leveren loten af en geven ontvangen  
     geld aan hun geleider.

-zaterdag  22 oktober:   Laatste dag afgeven loten en inleveren ontvangen geld

-dinsdag  25 oktober:   In de Treffer worden de topverkopers bekend gemaakt.

-zaterdag  29 oktober:   Uitreiking prijzen aan de topverkopers

-woensdag  16 november :   Trekking van de loterij

De junioren, dames en senioren krijgen begin oktober 2 loten p.p Bij hun zijn de loten inbegrepen bij de contributie. Ook dit 
jaar komt een deel van de opbrengst voor onze club met name weer te goede aan de jeugdafdeling. Wat dit doel dit jaar wordt 
leest u in een van de volgende Treffers.

Kopij voor puntsgewijs
Heeft u wat te melden in de rubriek puntsgewijs, dan kunt u dit 
sturen naar detreffer@kolpingboys.nl .
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BESTUUR  EN DIVERSE MEDEDELINGEN

FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2004 - 2005
In het begin van seizoen 2004 - 2005 hebben we te maken gehad met de nasleep van de fi nanciële krapte van het vorig seizoen 2003 - 
2004. Dit is niet altijd even gemakkelijk geweest. Met vereende krachten hebben we de liquiditeit weer op een normaal werkkapitaal weten 
te brengen. Halverwege het seizoen dreigde het nog even fout te gaan door een negatieve begroting van het 10e Paastoernooi, gelukkig is 
er veel goed gemaakt door extra sponsoropbrengsten voor dit toernooi. Alle commissies hebben enorm om de kosten gedacht, weinig extra 
uitgaven gedaan. De sponsor- commissie heeft zijn begrote omzet waar gemaakt en zelfs wat oud zeer opgelost. De kantine heeft een record 
omzet gedraaid met een ook nog hogere bruto marge. Al met al is dit seizoen met een mooi resultaat afgesloten. Doordat we met 10 com-
missies werken, elk met hun eigen onzekerheid, waarbij voor de kantine en sponsorcommissie geldt dat de onzekerheid over de inkomsten 
best groot is, is de begroting voor het aankomende seizoen 2005 - 2006 neergezet met een klein positief resultaat. Ook is er rekening mee 
gehouden dat uitgestelde kosten en investeringen van het afgelopen seizoen nu in het komende seizoen gemaakt zullen worden. Het onver-
wacht goede resultaat van seizoen 2004 - 2005 wil niet zeggen dat we onze aandacht kunnen laten verslappen. Op fi nancieel gebied heeft 
Kolping Boys de afgelopen seizoenen veel geleerd. Als er genuanceerd met de uitgaven wordt omgegaan is er binnen de club veel mogelijk.

EXPLOITATIEOVERZICHT Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

  2005-2006 2004-2005 2004-2005 2003-2004

  Eur Eur  Eur Eur
Opbrengsten
Inkomsten kantine 117.000 123.953 111.500 117.804
Contributies  69.500 67.219 60.000 63.068
Sponsoring  63.300 77.695 65.300 53.267
Activiteiten  1.000 1.208 2.000 1.755
Kansspelen  7.600 7.449 9.300 8.459
Ledenbladen  4.050 4.420 4.200 4.640
Overige inkomsten 10.850   14.614   11.750   16.110
  273.300 296.558 264.050 265.103
Inkoopwaarde
Inkoopwaarde kantine 71.100 73.634 70.000 70.925
Afdracht KNVB 17.000 16.248 18.500 19.854
Kosten sponsoring 23.000 40.099 23.250 30.542
Kosten kansspelen 1.250 1.165 1.700 1.298
Ledenbladen     9.500     9.281    9.000   10.203

  -121.850 -140.427 -122.450 -132.822
Kosten
Selectie uitgaven 70.250 60.413 58.750 64.378
Voetbal aktiviteiten 14.350 10.960 15.000 14.650
Algemene kosten 47.050 46.721 47.500 51.095
Voorzieningen  6.200 6.200 6.200 6.200
Afschrijvingen    11.620   10.312   12.531  11.803
  -149.470 -134.606 -139.981 -148.126

Rentebaten minus lasten -1.000      -961   -1.000      -508

Exploitatieresultaat    980   20.564  619  -16.353

Ledenvergadering  vrijdag 
30 september ! 
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:  De Kantine
Agenda
-1  Opening
-2  Ingekomen stukken
-3  Verslag jaarvergadering 2004
-4  Jaarverslag secretaris
Dit verslag zal tijdens de jaarvergade-
ring worden uitgereikt en bevat een 
terugblik van alle commissies op het 
afgelopen seizoen inclusief de complete 
eindstanden.
-5  Financiën (1) 
-Financieel Jaarverslag
Een uitgebreid fi nancieel verslag is 

opgenomen in het jaarverslag. Een 
samenvatting hiervan vind u in deze 
Treffer en is voor geïnteresseerden 
vooraf te verkrijgen bij de secretaris.
-6  Verkiezing kascommissie
Kandidaten voor deze interessante 
functie die slechts 2 a 3 uur per jaar 
aan tijd kost en waarmee u een goed en 
compleet inzicht krijgt in het fi nanciële 
reilen en zeilen van onze vereniging
 kunnen zich vanaf heden tot en met 
de aanvang van de ledenvergadering 
melden bij de secretaris.
-7  Financiën (2) 
- Vaststelling nieuwe begroting en nieu-
we contributies
-8  Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzit-
ter Jacco Buisman. Aftredend en herk-
iesbaar is Dirk Veel. 

Jan Brammer en Richard Mooser heb-
ben zich aangemeld als kandidaat bes-
tuurslid.
Het bestuur stelt voor Jan Brammer te 
kiezen als nieuwe voorzitter, Dirk Veel 
als Algemeen bestuurslid en Richard 
Mooser als penningmeester. Eventuele 
tegenkandidaten kunnen voor de verga-
dering door ten minste 3 leden worden 
voorgedragen bij de secretaris. Daar-
naast stelt het bestuur voor om Marjan 
Corsten op te nemen in het hoofdbes-
tuur als vertegenwoordigster van de 
damesafdeling.
-9  Rondvraag
-10 Sluiting

Voor meer informatie: secretaris : 
Gerard Venneker (072-5155432 
secretaris@kolpingboys.nl)
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag  1 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
B3 DTS B1 14.30 13.45 J. Kraakman
B4 Koedijk B5 14.30 13.45 N. Kieft
B5 vrij !!   
C5 W.M.C. C1 13.00 12.15 H. v. Ginkel
C7 Jong Holland C3 13.00 12.15 D. Makelaar
Ms. B2 Berdos Ms. B2 13.00 12.15 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
B1 CastriCum B1 10.00     -
C2 Vrone C2 14.00 13.00
C3 Alkm. Boys C2 12.15 11.15
C4 Hugo Boys C2 14.00 13.00
C6 KSV C3 14.00 13.00
Ms. B1 Purmerend Ms. B2 13.45 12.30

Zaterdag  8 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
B1 Kon. HFC B1 14.30   - M. Prins
B3 vrij !!   
B5 Foresters B3 14.30 13.45 J. Kraakman
C1 Blokkers C1 13.00    - 
C2 Reiger Boys C1 14.30 13.30 N. Kieft
C3 Foresters C2 13.00 12.15 D. Makelaar
C4 Graftdijk C2 14.30 13.45 H. Berghammer
C6 AFC ‘34 C3 13.00 12.15 H. van Ginkel
Ms.B1 VVZ Ms.B1 13.00 12.15 E. van Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
B4 Grasshoppers B2 10.00   9.00
C5 Dynamo C2 14.00 13.00
C7 Reiger Boys Ms.C2 14.30 13.30
Ms.B2 Meervogels Ms.B2 13.00 12.00

Diensten:

Zaterdag 1 oktober

Secretariaat:

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Evert van Dronkelaar
    

Zondag 2 oktober

Terreindienst:

08.00 uur: B2 junioren

12.30 uur: B2 junioren

Diensten:

Zaterdag 8 oktober

Secretariaat:

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Jan de Vries
    

Zondag 9 oktober

Terreindienst:

08.00 uur: B5 junioren

12.30 uur: B5 junioren  
  

Vergeten jullie niet…………….

•de contributie te betalen !

•je op te geven voor de trainingsmiddag in de herfstvakantie !

•je op te geven voor een scheidsrechterscursus ( ouders ook !! )
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !!
Te beginnen bij de C-junioren constateren we dat met name C5 geweldig op dreef is. De meesten speelden vorig 
seizoen nog in C7 en verloren toen heel veel wedstrijden. Dit jaar blijkt dan toch , dat je als 2e- jaars met voorsprong 
begint. Zowel Reiger Boys als Victoria weten daar inmiddels van mee te praten. Het werden 2 overwinningen met de 
alleszeggende cijfers van 20-0 en 6-0 ! Klasse ! Alle overige teams leden de afgelopen 2 weken minimaal 1 neder-
laag.Het meest pijnlijk was de 2-0 nederlaag die C2 in Schoorl leed tegen Duinrand c1. Gelukkig had Michel afgelo-
pen zaterdag zijn brede glimlach weer op, want nu wonnen ze met 7-0 van Graftdijk ! C4 had al 2 zeges op zak(o.
a. 4-2 op Apollo c1), toen afgelopen zaterdag mede-koploper Sporting S c1 op visite kwam. En dat werd een zware 
kluif. Ze vochten als leeuwen, kwamen met 1-0 voor, neutraliseerden een 2-1 achterstand tot 2-2,maar wisten toch 
niet de 3-5 nederlaag te voorkomen. Jammer. Jammer was het ook voor de C1, dat thuis tegen de Zouaven een 3-0 
voorsprong uit handen zag glippen. Het bleef bij 3-3 , zodat de Phuong-brigade nog steeds op de eerste zege wacht. 
Fysiek leggen ze het helaas af en het blijkt dat dat heel belangrijk is in deze klasse, getuige de 2 grote nederlagen 
tegen A.F.C.’34(1-5) en K.F.C.(5-0). Voetbaltechnisch biedt C1 goede tegenstand en laten we daar hoop uit putten 
voor e toekomst. Zet hem op , hè ! C7 boekte de eerste overwinning ten koste van H.S.V. c3 (4-0), maar verloor 
afgelopen zaterdag kansloos met 14-1 bij Egmondia c2. Ook de C6 won (4-2 bij S.V.W.’27) en verloor (thuis met 6-1 
van Berdos c2). Tenslotte het enige gelijkspel bij de C-junioren:de 4-4 van C3 tegen H.S.V. c2. Mooi resultaat, zeker 
na de eerdere 4-3 nederlaag bij Koedijk c3.

B1 speelde 3 wedstrijden: het won thuis met 5-2 van D.E.M., verloor met 5-1 kansloos bij Fortuna Wormerveer en 
speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Koedijk. Voorlopig staat B1 er knap voor met een subtoppositie. B2 overklaste 
Graftdijk b1 met maar liefst 7-2 en hield Spartanen in Wognum op 1-1. Fraai gedaan, dus . Ook B3 doet het goed 
getuige een 4-3 zege op V.Z.V., al moet gezegd worden, dat de winnende treffer in de allerlaatste minuut te noteren 
viel. B4 heeft duidelijk te maken met het gegeven, dat ze 1e-jaars B-junioren zijn en dus fysiek het loodje leggen. 
Twee nederlagen:0-6 tegen Spartanen b2 en 2-3 tegen Vrone b2. Jammer, mannen. B5 gaat met de week beter 
voetballen. Werd het eerst nog een 4-8 nederlaag tegen Blokkers b4. In S.V.W. vonden ze een gewillig slachtoffer 
om de eerste zege te kunnen noteren: 14-2 !!! 

Voor A1 waren de druiven tegen E.D.O. wel erg zuur. Zeker niet de mindere en toch verloren met 0-2. Voor de 
rust speelden beide teams niet goed, maar kwam EDO erg gelukkig op 0-1. Na de rust zette Kolping Boys aan en 
creëerden de mannen van trainer van Stipriaan ook kansen. Deze bleven onbenut. En dan weet je het wel, hè ? De 
goal valt aan de andere kant ! Bij W.G.W. werd er geen revanche behaald. Een gelijke stand halverwege de 2e helft 
kon niet over de meet getrokken worden (4-2 nederlaag) En zo staat A1 weer op een 50%-score . In Heerhugow-
aard behaalde A2 een prima 4-1 overwinning op S.V.W.’27 a1. Thuis tegen L.S.V.V. werd het 3-3, zodat ze kunnen 
terugzien op een fraaie seizoensopening. A3 verloor met 2-6 van Hugo Boys. Achteraf een “voor spek en bonen-
wedstrijd”,omdat ze van poule veranderd zijn. In hun nieuwe poule (overigens óók de poule waar A5 in speelt) won-
nen ze gelijk hun eerste wedstrijd met maar liefst 7-3 van K.S.V. a2. Kijk , dat zijn nou eens resultaten waar coach 
Richard mee thuis kan (of is het mag ?) komen ! A4 was een keer vrij en won de andere wedstrijd met 3-0, zodat zij 
nog op 100% staan. Waar zal dat toe leiden ?? Tenslotte het jonge elftal van A5. Ze konden de goede seizoensopen-
ing geen vervolg geven en verloren hun 2e competitiewedstrijd met 5-1 van Adelbert a1. Geen schande overigens ! 
De derde wedstrijd won de Essenveld-equipe met 4-2 van de Foresters a2. Keurig resultaat !

Kolping C1- Zouaven C1
Mooi zonnig weer. 1e minuut schoot Lars raak, 1-0. 5e minuut Roel 
trok voor, Lars maakte 2-0. Na vele kansen 20e minuut Roel 3-0. 
Vlak voor rust vrije trap Zouaven, 3-1. Na rust kregen de Zouaven 
een penalty, Bowie hield hem maar in de daar opvolgende hoekschop 
maakten Zouaven toch de 3-2. De tegenstander ging beter spelen en 
scoorden later ook de 3-3. Kolping had nog een aantal goede kansen 
maar het bleef bij 3-3.
Wim J.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 28 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 30 sept. 20.00  uit Het Vennewater HSV 2 7351
Wo. 05 okt. 20.10  uit De Oostwal PZC 2 8805
Vr. 14 okt. 22.05  thuis De Oostwal SVW’27 4 9839
Wo. 19 okt. 21.05  uit De Blinkerd DGAC 2 11003
Vr. 28 okt. 19.00  Zaaldienst in Geestmerambacht B !!!   
Vr. 28 okt. 20.10  thuis Geestmerambacht B De Heerstjes 3 8278

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 14 okt. 19.15   thuis De Oostwal Ursem 4 10116
Vr. 21 okt. 22.00  uit De Stap OZV Obdam 3 10760
Vr. 28 okt. 21.05  thuis Geestmerambacht B DGAC 3 8546

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Di.  27 sept. 20.00  thuis De Oostwal Jong Holland 7 7241
Di. 04 okt. 19.15  thuis De Oostwal Jasa 1 8933
Di.  18 okt. 21.00  thuis De Oostwal SVW’27 9 10634
Vr. 28 okt. 20.10  uit De Myse Ursem 5 8271

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 30-sep 22:00 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 6 7874
Di. 04 okt. 19.00  Zaaldienst in De Oostwal !!!   
Di. 04 okt. 20.10  thuis De Oostwal FC Hoogtepunt 4 8765
Ma. 10 okt. 22.00  uit De Myse Hovocubo 10 9698
Wo. 19 okt. 21.05  thuis De Myse FC Marlene 7 10467
Di. 25 okt. 19.15  uit Europahal AFC’34 4 8414

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 07 okt. 21.05  uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland 15 8798
Ma. 10 okt. 20.10  thuis Sportpaleis Alkmaar DOK 4 9830
Vr. 14 okt. 19.00  Zaaldienst in De Oostwal !!!   
Vr. 28 okt. 20.10  thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV 10 8269

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 30 sept. 19.15  uit De Watertoren WS/WinkelMakelaardij 22545
Ma. 03 okt. 19.00  thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix C-1 22652
Vr. 14 okt. 19.15  uit Alkmaar-Noord Danss. Biersteker C-1 22714
Vr. 21 okt. 19.15  thuis De Hoornse Vaart WS/WinkelMakelaardij 22884

Voor informatie of vragen over Futsal bij v.v. Kolping Boys bel Peter Verhoeven 072-5153952
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DAMES EN MEISJES
HSV Da1-Kolping Boys Da2:  (0-8)
Ja daar stonden we dan met zijn 12en in de vroege ochtend op het natte gras, er 
stonden al wel 3 doelen op het veld dus de verwachtingen waren hoog gespannen. 
Al snel bleek dat onze grootste tegenstander eigenlijk wijzelf waren, mooie aanval-
len afgewisseld met minder mooie leidden tot wat solo’s en uitgespeelde kansen. 
Jessica kwam een aantal keer goed door over de rechterkant en leverde een paar 
mooie voorzetten af! We kregen zelfs een penalty (tot ieders verbazing) , helaas 
werd deze nauwkeurig tegen de paal geschoten (ik zal geen namen noemen). 
Voor de dames van HSV leek de eerste helft een fi gurantenrol weggelegd en door 
doelpunten van Nancy (2x) en Josien mochten we na toch een redelijke eerste helft 
met 3-0 limonade met vruchtvlees gaan nuttigen. We kregen daar te horen dat het 
spel steeds beter liep, dat we soms wat meer oog voor vrijstaande speelsters moeten 
hebben en dat we vooral scherp moesten blijven en niet te gemakkelijk moesten gaan 
denken. Gitta kwam Mirjam vervangen en we mochten weer aan de bak. In de 2e helft 
werd er duidelijk wat rommeliger gespeeld. Er ontstonden hier en daar wat gaten en zo 
verscheen zowaar HSV een aantal malen bijna voor het doel, geen kansen echter want 
de verdediging lostte het steeds goed op en onze keepster voetbalde goed mee. We 
herpakten ons goed in deze helft en tijdens deze oplevingen werkten we aan het doel-
saldo. Josien verrichte voorin het nodige trek en sleurwerk en kreeg een aantal goede 
kansen, niet alleen kansen ze scoorde ook nog eens 4 keer in deze helft, waarvan 1 
keer uit een penalty. Eline reageerde nog alert op een schot wat naast dreigde te gaan 
en pikte zo ook een doelpuntje mee. We hadden zelfs recht op nog een penalty, maar 
dat mocht de pret niet drukken, 0-8 staat ook mooi! Meiden lekker gebald en een goede 
uitslag, we gaan vast alleen nog maar beter spelen, dus  dat belooft wat. Opsteling:  
Diana, Samantha, Rina, Esmee, Tamara, Nancy, Mirjam (45’ Gitta), Jessica, Eline, Jos-
ien, Monique

RB

Buitenveldert Da1 - Kolping Boys Da1 (0-3)
In prettig nazomers weer wint Kolping Boys in een matige wedstrijd van Buitenveldert 
met 0 - 3. Voor rust werden “simpele kansen” onbenut zodat de ruststand 0 - 0 was, na 
rust een beter Kolping met het ene doelpunt nog mooier dan de andere. Wederom begint 
Kolping zenuwachtig aan de wedstrijd en kan de bal maar moeilijk in de ploeg houden. 
Ook Buitenveldert heeft moeite om de bal in de ploeg te houden zodat er veel balverlies 
wordt geleden rondom de middenlijn. Veel doelpogingen stranden ruimschoots voor het 
zestienmetergebied en beide keepsters hebben niets tot weinig te doen. De eerste die in 
actie moet komen is de doelvrouwe van Buitenveldert, door een goede actie van Andrea 
de Wit kan ze rechtstreeks richting het doel van Buitenveldert. Het vizier van Andrea de 
Wit staat niet op scherp zodat de bal aan de verkeerde kant van de paal eindigt. Ook 
de mogelijkheid van de goed opkomende Ilja van de Deure strand, in plaats van de bal 
terug te leggen schiet ze de bal in het zijnet. Leonie van Kilsdonk wordt door een duw 
uit balans gebracht en het schot mist daardoor precisie. De ruststand blijft dan ook 
zoals de wedstrijd was begonnen, nl. 0 - 0. In de tweede helft start Kolping goed en het 
creeert een aantal goede mogelijkheden. De pass van Andrea de Wit is net te hard en 
gaat aan Marjolein Butter voorbij. Omgekeerd is het beter, Marjolein Butter speelt zich 
in de zestien goed vrij en de legt de bal terug op de inkomende Andrea de Wit, via onder-
kant lat de bal schiet ze de bal binnen. Het tweede doelpunt is bijna een copy van de 
eerste, nu is het Leonie van Kilsdonk die de bal terug legt op Brigitte Pluijmers en ook 
deze verdwijnt hoog in het doel. Buitenveldert dringt wel aan maar Kolping speelt een 
gewonnen wedstrijd waarin het niets kado doet. Kolping blijft gevaarlijk en het is aan de 
keepster van Buitenveldert te danken dat er nog slechts één doelpunt valt. Stefanie van 
der Klein zorgt in de slotfase voor de 0 - 3 door een geweldig doelpunt. Een diagonaal 
schot van ongeveer dertig meter verdwijnt in de kruising. Kort hierna fl uit de goed lei-
dende scheidsrechter voor het eindsignaal en heeft Kolping zijn eerste uitwedstrijd van 
het seizoen gewonnen.

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Lotte van der Klein, Alie van Wanrooy, Joyce Blom, 
Ilja van de Deure, Yvonne Bakker, Leonie van Kilsdonk (82 min. Tamara Pater), Brigitte 
Pluijmers, Andrea de Wit (66 min. Gitta Carper), Stefanie van der Klein, Marjolein But-
ter.

Doelpunten: 59 min. 0 - 1 Andrea de Wit,
 72 min. 0 - 2 Brigitte Pluijmers
 88 min. 0 - 3 Stefanie van der Klein 

Meisjes junioren A1

Purmerend – Kolping Boys (1-2)
De mooiste plek op aarde. Dat is langs 
de zijlijn van het voetbalveld waar je do-
chter speelt. In de laatste minuut boog 
Kayleigh de Jongh het gelijke spel dat er 
aan stond te komen toch nog om in een 
verdiende winst van 1-2. Jeminee, wat 
een spanning en wat een ontlading! Dat 
het na twee keer 10-0 afgelopen zond-
ag wat moeilijker zou worden: oké! Dat 
was te verwachten tegen het Purmerend 
waar we door de jaren heen nog nooit 
van gewonnen  hadden. Maar dat het 
zo bloedstollend zou worden: neen, dat 
hadden we niet verwacht. Op slag van 
rust een schitterende 0-1 van de pantof-
fel van Mechteld Korse. Een eerste helft 
die volgens de geleerden voor Purmer-
end was. Verder een na de rust beter 
en vooral aanvallender Kolping Boys 
dat het overwicht niet in doelpunten uit-
drukte tegen een fysiek Purmerend dat 
de grenzen van het toelaatbare opzocht. 
En toen, een paar minuten voor tijd een 
misverstand tussen Esther en Melissa. 
Ondanks dit voorval de twee toppers 
van zondag. Purmerend bejubelde de 
1-1 waar wij van door de grond zakten. 
Maar voor Melissa en de meiden brak 
na 400 minuten zonder tegengoal toch 
de zon weer door want het team toonde 
veerkracht en sloeg alsnog toe daar in 
Purmerreutel. Het grote korps van ber-
etrotse ouders toog voor de zoveelste 
bak koffi e naar de kantine alwaar we 
ons realiseerden dat voetbal toch het 
aller- allermooiste spelletje is dat er be-
staat.

De meiden (D-pupillen) van
Matthieu (0-5)
De meisjes D-pupillen togen afgelopen 
zaterdag naar het altijd lastige DTS in 
Oudkarspel. Een zonovergoten middag, 
laten we dat voorop stellen. Met een 
massaal meegereisd publiek. Tessa 
Hartman was aan de groep toegevoegd 
en dat is een aanwinst, dat was te merk-
en. Verder knokte de groep dat het een 
lieve lust was en begint er iets van lijn 
te komen in het spel. Dat we met 5-0 
verloren mag de pret niet drukken. Want 
het voelde als een overwinning. En er 
kwamen zelfs kansjes. Meiden, met dit 
enthousiasme in de groep: dan komen 
de punten wel een keer. Let op mijn 
woorden! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 8 oktober

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Foresters D1 11:30 ------ Roy Rowinkel
D5 Reiger Boys D6 10:15 9:45 Thijs Groot
D6 Graftdijk D2 10:15 9:45 Peter de Moel
MD1 Alcmaria Victrix MD1 11:30 11:00 Paul van Wanrooij
E2 SVW 27 E2 10:15 ----- Jan van Leijen
E3 Dynamo E1 11:30 ----- Kristiaan Zygmond
E4 Reiger Boys E3 11:30 11:00 Nikita Pater
E7 Dynamo E4 09:00 08:30 Matthijs van Schie
E9 Reiger Boys E14 10:15 09:45 Niels Bakker
F3 Victoria Obdam F2 09:00 08:30 Rob Pater
F6 Bergen F3 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F7 Reiger Boys F13 09:00 08:30 Sander Twisk
F8 Vrij  
Mini Vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 SVW 27 D3 9:00 -----
D3 SVW 27 D4 13:15 12:20
D4 Victoria Obdam D2 10:00 09:05
D7 Berdos D4 13:00 12:10
E1 Den Helder E1 10:00 -----
E5 SVW 27 E5 09:00 08:10
E6 BOL E2 10:30 09:40
E8 SVW 27 E9 10:15 09:25
F1 Reiger Boys F1 09:45 08:50
F2 KSV F1 09:30 08:40
F4 SVW F4 09:00 08:10
F5 DTS F3 09:15 08:25
F9 Dynamo F2 10:00 09:10

Uitnodiging:
BEGELEIDERS EN TRAINERS 
PUPILLEN TEAMS

Maandag 3 oktober 19:30-
20.30 uur

De coördinatoren zullen op 
deze avond met u alle zaken 
doornemen voor het komende 
seizoen.

Gezocht:
Nog enkele pupillen teams 
hebben geen trainer. Wie wil 
deze jonge voetbalvriendjes 
de mooiste trucjes leren ? Ben 
je  A,  B  junior meisje/jongen 
en je hebt een uurtje over in 
de week. Senior, ouders  mag 
natuurlijk  ook.

Wij verzorgen een cursus en 
jij krijgt veel plezier met onze 
jongste spelers.

Nieuwsgierig ??
Bel  Gerard Twisk 072-5112281

Zaterdag  1 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 Reiger Boys D3 11:30 11:00 Kristiaan Zygmond
D5 Reiger Boys D7 10:15 09:45 Peter de Moel
D6 Dynamo D2 11:30 11:00 Paul van Wanrooij
MD1  Jong Holland MD1 10:00 09:30 Janna de Boer
E1 HCSC E1 10:15 ------ Thijs Groot
E3 SVW 27 E3 11:30 ------ Niels Bakker
E4 SVW 27 E4 11:30 11:00 Rob Pater
E7 SSV E2 11:30 11:00 Lionel van Ginkel
E9 KSV E6 10:15 09:45 Nikita Pater
F2 Bergen F1 9:00 08:25 Matthijs van Schie
F4 AFC 34 F3 9:00 08:30 Amine Ouaziz
F5 SVW 27 F8 10:15 09:45 Lionel van Ginkel
F7 Egmondia F3 09:00 08:30 Remco Hartman
F8 Dynamo F1 09:00 08:30 Sander Twisk
MINI nog niet bekend 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 AFC 34 D1 10:45 ------
D2 KSV D2 12:00 ------
D3 Koedijk D4 09:00 08:10
D7 HSV D4 13:30 12:40
E2 KSV E1 10:45 ------
E5 Egmondia E2 09:30 08:35
E6 GSV E1 09:30 08:35
E8 Graftdijk E3 11:00 10:05
F1 Koedijk F1 09:00 08:00
F3 LSVV F2 09:15 08:25
F6 Jong Holland F4 10:00 09:10
F9 SVW F11 09:00 08:10
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De D1 tot nu toe.
Wij hebben dit seizoen maar één doel 
voor ogen en dat is handhaving in de 
hoofdklasse en geloof mij dat gaat 
lukken! We hebben een zware voorberei-
ding gehad met verlies tegen Hoofddorp 
D1(speelt wel topklasse) , een niet al te 
best gespeeld toernooi bij AFC`34 en 
een maar net met 1-0 verloren wedstr-
ijd tegen SVW’27. Onze competitiestart 
tegen Always Forward ging met 4-0 ver-
loren. Maar…….. wij hebben onze eerste 
drie punten binnen! Zaterdag 17 septem-
ber hebben uit tegen Volendam D1 laten 
zien waarom wij in de hoofdklasse horen 
te spelen. Wat wij als technische staf al 
wisten hebben de jongens laten zien dat 
zij wel degelijk kunnen voetballen. Met 
drie doelpunten heeft Mike bewezen dat 
hij in de spits hoort. Uitslag  Volendam 
D1-Kolping D1 : 1-3. Onze mannen heb-
ben allemaal een dikke pluim verdiend 
maar ook onze invalkeeper Stefan van 
de D2. Ga zo door mannen, jullie kun-
nen het!

Peter.

Reiger Boys MD D1-Kolping Boys 
MD D1  (10–0)
De 2e wedstrijd van de meiden, toch 
weer reuze spannend. Wie zouden we 
tegenover ons hebben? Weer ervaren 
meiden? Dat viel mee, ook de meisjes 
van de Reiger Boys bleken pas te zijn 
begonnen, alleen hebben ze al wel wat 
meer getraind dan onze meiden. Hoewel 
ook onze meiden op het trainingsveld 
de laatste 2 weken goed hun best doen 
onder leiding van Matthieu, waren de 
meiden van de Reiger Boys sterker. Hun 
schot was harder en het overspelen ging 
beter. Toch stonden onze meiden hun 
mannetje. De keepers, 1e helft Kim en 
2e helft Romee hebben hard moeten 
werken en hebben nog heel wat ballen 
tegengehouden. Het hele team heeft 
leuk voetbal laten zien en ze waren al-
lemaal hartstikke gemotiveerd. Dat be-
looft nog wat voor de toekomst. Voorlo-
pig kwam de eindstand op 10 – 0 voor 
de Reiger Boys, wat toch weer iets beter 
was dan de vorige wedstrijd! 

Susanne (moeder van Julia)

Kolping Boys D2- GSV D1   Afge-
last
8.00 op het veld. We gingen ons om-
kleden en de warming up doen. En 9.00 
uur stonden we klaar om te beginnen. 

Maar de tegenstander kwanm helaas 
niet opdagen, dus maakten we er een 
leuke training van waarin we onze vrijen 
trappen en hoekschoppen oefenden. 
En tenslotte gingen we ook nog een par-
tijtje voetballen, waardoor Thijs een gru-
welijke panna van Maurice kreeg. We 
waren klaar nog even douchen en dan 
naar huis. Maar zelfs onder de slechte 
weersomstandig heden was het even 
goed een leuke dag.

Wesley Verberne D2

Kolping Boys D2 –Hugo Boys D1   
(8-5)
Het is zaterdag en we  moeten er weer 
tegen aan. Vandaag een zware pot Hugo 
boys. We begonnen de wedstrijd matig. 
Al meteen werd er door Hugo boys ges-
coord. Vlak daarna scoorde Leo de 1-
1 En scoorden even later de 2-1.Niet 
veel Later werd het 3-1.Jammer genoeg 
kwam Hugo boys terug met 3-2.Jeroen 
en Thijs keken  vol verbazing hoe goed 
wij voetbalden.Koen die nog een  paar 
panna’s maakten.Daar werdt ook nog 
door gecoort 4-2.De ploeg van Hugo 
boys kwam terug het  Werd 4-4 nog een 
mooi doelpunt van Jason zorgde dat het 
voor rust 5-4 werd. De 2de helft werd 
er goed gevoetbald.Jammer dat we nog 
een tegen doelpunt kregen Er werd 3x 
door ons nog gescoord en 1x voor Hugo 
boys.Het stond 8-5. Vlak voor tijd had 
Kalid nog een mooi schot op de lat.

Goed gepeeld ,Stefan,Randy,Wesly,Rogi
er,Cristopher, Thimo,khalid,Koen,Leo,Di
mitri,Jason.

Maurice

Kolping Boys D6– KSV D4  (2-4)
De eerste competitiewedstrijd op een 
groot veld, dat is wennen. Kolping is in 
de beginfase veel sterker. Er ontstaan 
veel kansen maar er wordt niet gesco-
ord.  Een voetbalwet is dat de tegen-
stander dat vervolgens wel doet. Door 
slecht uitverdedigen scoort KSV twee 
keer. In de rust wordt er gezongen voor 
de jarige Vigo. De tweede helft hetzelfde 
beeld, Kolping dat veel sterker is en veel 
kansen krijgt maar KSV dat scoort. Het 
is goed dat Destan, die na het uitvallen 
van Patrick, een aantal knappe reddin-
gen verricht want anders was de score 
voor KSV nog hoger geweest. Na zeker 
negen zekere doelkansen om zeep te 
hebben geholpen is het uieindelijk Vigo 
die zich knap vrij speelt door drie ver-

dedigers het bos in te sturen en ver-
volgens de bal de korte hoek in ramt, 
1-3. Kort daarna een knappe actie van 
Ricardo die vervolgens ook de goede 
keeper van KSV kansloos laat, 2-3. Het 
is uiteindelijk KSV dat na weer slordig 
uitverdedigen de eindstand op 2-4 
brengt. Jammer, van deze tegenstander 
had niet verloren hoeven te worden. Vol-
gende keer de kansen benutten.

Ni-Coach

Hugo Boys D2 - Kolping Boys D6  
(5-4)
Deze wedstrijd had alles wat voetbal 
spannend en leuk maakt, goed weer, 
een prachtig veld, veel spanning en 
goals. Vanaf het begin is het Kolping 
dat de dienst uitmaakt. Bloyce en Jack 
zagen hun inzetten niet beloond. Het 
schot van Jack vloog via de paal het 
veld weer in en Bloyce was net niet koe-
lbloedig genoeg om zijn fraaie rush te 
belonen met een goal. Uiteindelijk toch 
gerechtigheid. Na weer een stormloop 
is het Ryan die de bal erin pegelt, 0-1! 
Maar vlak voor de rust, Patrick had al 
een aantal keer knap gered, was het 
toch Hugo Boys die drie keer doel trof. 
In de rust gezongen voor de jarige Justin 
en Vincent.  Met de inbreng van Ricar-
do, Vigo en Dennis werd Hugo Boys de 
tweede helft goed onder druk gezet. Ook 
de middenvelders Justin, Ugur, Jack en 
Dennis sloten goed aan. Uiteindelijk is 
het Bloyce die na een knappe voorzet 
van Vigo zijn voet alleen nog tegen de 
bal bij de tweede paal hoeft aan te zet-
ten, 3-2. Hugo Boys bleef gevaarlijk 
met uitbraken en Jelle had moeite om 
zijn snelle tegenstander in bedwang te 
houden. Hugo Boys loopt vervolgens uit 
naar 5-2. Daarna was het woord weer 
aan Kolping. Ugur draaide zich op het 
middenveld knap vrij en roste de bal 
vervolgens snoeihard in het doel, 5-3. 
Kort daarna was het Vigo die de bal 
vanaf de zestien onhoudbaar in de re-
chterbovenhoek deponeert, 5-4. Zou 
het toch nog lukken? Ryan valt met een 
hersenschudding uit in de slijtageslag 
die volgt. Vlak voor tijd weet Justin de 
bal nog uit het lege Kolping doel te gli-
jden. De spanning stijgt. Nog een knal 
van Vigo maar de keeper weet op mi-
raculeuze wijze deze inzet nog te keren. 
Dan is het afgelopen! Jammer jongens, 
er is hard voor geknokt en een gelijkspel 
was meer dan verdiend. Met deze inzet 
moet winst er de volgende keer toch 
inzitten! Ni-Coach
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Flamingo’s D2 - Kolping Boys D6  
(8-1)
Al snel na het fl uitsignaal is het Flamin-
go’s dat op voorsprong komt omdat 
de bal achterin niet goed weggewerkt 
wordt. Daarna is het Kolping dat de te-
genstander fl ink onder druk zet. In die 
fase had er zeker vier keer gescoord 
moeten worden. Eerst was het Vigo die 
rond de middenlijn de bal van een te-
genstander ontfutselde,vervolgens niet 
meer in te halen door de verdedigers, 
vrij voor de keeper zijn inzet nog gestopt 
zag worden. Daarna eenzelfde actie van 
Ricardo. Weer was het de goede keeper 
die goed in de weg lag. Vervolgens Jop 
die twee niet te missen ballen niet het 
doel wist te krijgen. Dan weet je het dat 
je ze zelf om de oren krijgt! Met een 
stand van 4-0 de rust in. Thee in plaats 
van limonade, dat is ook wennen! De 
tweede helft was het Kolping dat weer 
goed druk zette. Ryan wist bijna het 
doel te vinden maar wordt net onderuit 
gehaald. Na weer een hachelijke situ-
atie voor het doel van Flamingo’s is het 
Vigo die de bal met een fraaie boog in 
de linker bovenhoek plaatst. Tegen het 
einde van de wedstrijd is de pijp bij een 
aantal Kolping mannen leeg. Flamingo’s 
buit dit voordeel uit door nog drie keer 
te scoren. Deze tegenstander was nog 
net een maatje te groot, maar de uitslag 
had niet zo hoog hoeven uit te vallen. 
Volgende keer gaan de kansen erin!

Ni-Coach

Reiger Boys E1–Kolping Boys 
E2 (6-7)
Wat een spannende wedstrijd! De teams 
waren van gelijke sterkte en de stand 
ging telkens gelijk op. Nick scoorde het 
1e doelpunt. Jochim de 2e, na eerst een 
schot van Nick die de paal raakte, ter-
ugketste en voor de voeten van Jochim 
belandde! Het 3e doelpunt was van de 
verdediger Gijs, een geweldig schot van 
veraf die zo over de keeper heen in het 
doel belandde. “Ja, wat Ron Vlaar bij AZ 
kan, dat kan ik ook”, moet hij gedacht 
hebben.De wedstrijd ging spannend 
verder met ook tegendoelpunten door 
de Reiger Boys die een geweldige spits 
hebben. Gelukkig dat onze keepers hun 
mannetje stonden, Rodney in de 1e helft 
en Sacha in de 2e. Het was de 1e wed-
strijd van Sacha in de E2: welkom! Ook 
Sietse was lekker aan het voetballen. 
Lars was goed aan het verdedigen en 

ook Dylan stond zijn mannetje, ondanks 
dat de bal een keer verkeerd terechtk-
wam en hij daardoor een doelpunt in het 
verkeerde doel maakte; kan gebeuren! 
Het 4e doelpunt voor ons kwam van 
Rodney, de 5e en 6e van Nick en de laat-
ste van Jochim. Eindstand 6 – 7. Op het 
nippertje gewonnen, pff dat was weer 
opgelucht ademhalen na het fl uitsignaal 
van de scheidsrechter.Top jongens, op 
naar de volgende wedstrijd! 

Susanne (moeder van Gijs)

Kolping Boys E3-Hugo Boys E1  
(4-3)
De zwaarst bevochten overwinningen 
smaken het lekkerst. En deze was daar 
een schoolvoorbeeld van. Maar wat 
heeft E3 zijn supporters in spanning 
gehouden.Na een rustig begin bouwde 
Kolping een licht overwicht op. In de 
tiendeminuut resulteerde dat in een 
doelpunt van Martin na aangeven van 
Jesper. Toch verzuimde E3 ondanks 
kansen de voorsprong uit te bouwen. 
Erger nog,vlak voor de pauze maakte 
Hugo Boys via een mooie vrije trap gel-
ijk. Doelman Stephan was ondanks het 
muurtje kansloos. En op slag van rust 
werd het zelfs nog 1-2. Het had nog gel-
ijk kunnen worden, maar een inzet van 
Gile belandde op de paal. In de tweede 
helft aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. 
Een sterker Kolping Boys dat via een van 
richting veranderd afstandsschot van 
Bart verdiend langszij kwam: 2-2. De 
ploeg draaide lekker en het was Gile die 
een combinatie van Anton en Bart met 
een droog schot afrondde: 3-2. Maar 
Hugo Boys bleef gevaarlijk met uitval-
len. Vijf minuten voor tijd leidde dat tot 
ontzetting van de hele Kolping-aanhang 
tot 3-3. Zou E3 de overwinning dan toch 
nog ontgaan? Coach Martijn dirigeerde 
de hele ploeg naar voeren. Ook de ver-
dedigers Charlie en Diandro rukten op, 
evenals libero Bart die een kopbal van 
de lat zag spatten. De laatste minuut: 
een hoekschop voor Kolping Boys. Dim-
aggio achter de bal. Voorzet. Doelpunt!!! 
Als een duveltje uit een doosje kopt Mar-
tin de bal in het dak van het doel: 4-3. 
Wat een spanning, wat een sensatie! En 
wat een dik verdiende overwinning!

Paulus (vader van Charlie) 

Graftdijk E1-Kolping Boys E3    
(1-11)
Een schiettent, daar leek het Graft-
dijk-doel gaandeweg de wedstrijd wel 
een beetje op. Met bijna heel E3 in de 
rol van prijsschutter. Kortom, een doe-
lpuntenfestijn bij een tegenstander die 
absoluut een maatje te klein was. Al na 
drie minuten was het raak. Dimaggio 
strafte een verdedigingsfout attent af: 
0-1. En even later profi teerde ook Gile 
van een blunder van de overigens uit-
stekende Graftdijk-keeper: 0-2. Mooiste 
doelpunt kwam op naam van Jesper. Hij 
nam een uittrap van Graftdijk na één 
stuit vol op de slof. Zijn volley daalde 
met een mooie boog in het doel van de 
groenhemden: 0-3. Een wereldgoal à la 
Van Basten! Jochem met een mooi schot 
en de opgerukte Charlie ¬ inzet vanuit 
een corner ¬ bepaalden de ruststand op 
0-5 In de tweede helft draaide de zwart-
witte doelpuntenmachine gewoon door. 
Jochem rondde een lange combinatie 
af: 0-6. Martin tikte 0-7 in na aangeven 
van Dimaggio. Die nam even later vanuit 
een corner zelf 0-8 voor zijn rekening. 
En de opgerukte Jesper maakte er met 
een afstandschot 0-9 van. Even kwam 
Graftdijk nog terug. Nonchalance aan 
Kolpingzijde zorgde voor het enige teg-
endoelpunt: 1-9. De vreugde was echter 
van korte duur. De opnieuw opgekomen 
Jesper tekende de dubbele cijfers aan: 
1-10. En voordat de lijdensweg van het 
arme Graftdijk aan een einde kwam, 
was het Martin die er vlak voor tijd met 
een prachtig diagonaal schot in de kruiz-
ing 1-11 van maakte. 

Paulus   

Vliegende start E4
De competitie is nog maar twee wed-
strijden oud en nu al  is er geen houden 
meer aan. De voorwedstrijden en de 
zondag in Uitgeest voorafgaande aan 
deze Talpa competitie stonden in het 
teken van het komend kampioenschap. 
Dankzij krachtdadig optreden van train-
er/coach Willem T. bleef het elftal van 
vorig jaar zo goed als intact. Het selectie 
spook kreeg geen grip op de talenten 
van E4. De eerste wedstrijd verliep vol-
gens planning ,bij rust  0-1 en na het 
laatste fl uitsignaal 3-1. De tweede com-
petitie wedstrijd uit tegen rivaal Koedijk 
verliep ondanks heftige regen buien 
voorspoedig, de eindstand was 2-6 . 
De absolute uitblinker was Thomas . Hij 
was overal op het goede moment met de 
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te doen was door andere Bas.De tweede 
helft vond ik jullie toch sterker en Justin 
maakte er 2-4 van. LSVV speelde wel erg 
fel waardoor wij een paar keer balverlies 
leden en achter kwamen tot 2-5. Maar 
door een mooie goal van Daniel werd 
het 3-5 maar helaas liep LSVV verder uit 
naar 3-7 doordat Daniel wegens praten 
uit het veld werd gestuurd voor 5 mi-
nuten. Bart maakte nog een wereldgoal 
door vanaf 20 meter in 1x de keeper te 
verslaan. Helaas raakte Marnix nog geb-
lesseerd. Tom Yannick en Roy en Lars 
werkten ook erg hard maar het mocht 
niet baten. Eindstand 4-7 Jongens ga zo 
door maar probeer meer over te spelen 
dan komt alles dik in orde. 

Peter

Kolping Boys F4–Victoria O F3 
(11-0)
Na het slippertje van vorige wedstrijd 
deden de spelertjes van F4 het deze pot 
een stuk beter. Met maar liefst 11–0 
werd Victoria van de mat geveegd. Een 
‘walk-over’ van de bovenste plank en een 
genot om te zien hoe uitgelaten de spe-
lers waren. Voor de coach weinig reden 
tot sturing van de ploeg want alles ging 
op de automatische piloot. Het publiek 
kreeg waar voor hun vrijkaartje en werd 
getrakteerd op de mooiste doelpunten 
Zowel laag over de grond als hoog tegen 
de touwen knalde de ene na de andere 
in het doel. Zelfs onze keeper ging mee 
voetballen want die kreeg welgeteld 1 
bal op eigen doel. Bijna iedereen pikte 
wel een doelpuntje mee en diegene die 
niet scoorde krijgen vast volgende keer 
weer een kans als we tegen Victoria uit 
spelen. Gefeliciteerd met deze ruime uit-
slag. Altijd weer goed voor het doelsaldo 
!!

Coach…..

Het seizoen is weer begonnen 
voor de F5!!!
De meeste van ons zijn gebleven maar 
Wessel en Max zijn verkocht aan de se-
lectie. Hiervoor in de plaats hebben wij 
Mert, Jonathan en Joey kunnen binnen-
halen. Ons team bestaat nu uit Duncan, 
Tim, Lola, John, Dave, Lars, Jonathan, 
Mert, Joey en Bas. De eerste wedstrijd 
moesten we tegen Bergen helaas kon 
onze keeper hier niet bijzijn maar Lola 
en John deden dit gemis snel vergeten. 
De eindstand werd 2-2. De tweede wed-
strijd moesten we thuis tegen Reiger

juiste actie. Zonder een spoor van ver-
moeidheid sjouwde hij met te grote sch-
oenen van voor naar achter en van links 
naar rechts. Voor Daan was het ook een 
bijzondere wedstrijd. Vorig jaar speelde 
hij nog voor Koedijk. Door een bijzonder 
mooi doelpunt bewees hij het ongelijk 
van  de oude club om deze zomer niet 
moeilijk te doen bij de transfer naar Ou-
dorp. Zonder andere tekort te doen wil ik 
vermelden dat het een aanwinst voor het 
elftal is dat Leon gekozen heeft voor het 
keepen. Zijn atletisch vermogen in com-
binatie met lichaamslengte en stevige 
uittrap maken hem bijzonder waardevol. 
Kortom het moet raar lopen als dit elftal 
geen kandidaat is voor het kampioensc-
hap. Tot volgende week

Peter

Kolping Boys E5-HSV E3  (4-7)
Na verleden week de eerste wedstrijd te 
hebben verloren met 3-4 in de laatste 
minuut, moest het vandaag gebeuren. 
Het team was compleet en we hoopten 
op een goede wedstrijd. De eerste helft 
ging gelijk op maar we kwamen toch 
helaas met 1-0 achter, maar Bart sco-
orde weer een mooie goal. De tweede 
helft liep heel anders en we waren even 
sterk. Maar HSV scoorde toch 2-1. Maar 
gelukkig waren daar Bart en Bas  en 
werd het 3-2. Door een lullige bal bij 
Marnix op zijn knie werd het 3-3 daar 
was niets aan te doen. De verdediging 
liep niet echt lekker en HSV scoorde uit 
een penalty 4-3 maar daar was  Lars met 
zijn eerste goal dit seizoen 4-4. Daarna 
liep HSV uit naar 7-4, helaas jongens 
goed gewerkt allemaal, maar als jullie 
de bal achterin hebben niet pingelen 
en knal de bal dan gewoon uit of naar 
voren. Probeer dit maar in de volgende 
wedstrijd. Roy had goed gekeept en Tom 
Yanick Bas Justin en de rest hebben 
hard gewerkt volgende keer  beter.

Peter Wortel

Kolping Boys E5 - LSVV E3 (4-7)
Wederom een wedstrijd op ons complex 
De Nollen. LSVV is een zware tegenstand-
er want die staan bovenaan. We begon-
nen sterk maar helaas kwamen we al 
snel 0-1 achter. Het is jammer maar we 
blijven niet zo sterk verdedigen achterin. 
Dus was het al gauw 0-3. Op het midden-
veld waren we wel sterker dat uitte zich 
in het eerste doelpunt van Bas. Helaas 
kwamen we met de rust verder achter 
door een eigen doelpunt waar niets aan 

boys we gingen met 3-2 de rust in maar 
helaas werd het 3-5. Iedereen heeft 
ontzettend zijn best gedaan en we gaan 
ervan uit dat het net zo’n mooi seizoen 
word als vorig jaar.

Een supporter van F5

Foresters F10 - Kolping Boys F7 
(1-7)
Het begon goed. Jorden had de bal hij liep 
naar het doel, .hij schoot... en goal!!! Het 
was 0-1 voor Kolping Boys! Het spel ging 
verder. Melvin kreeg de bal hij paasde 
naar Jeroen, Jeroen  paasde naar Jorne. 
Foresters kreeg de bal. maar Kolping 
zat er goed tussen en ging weer in de 
aanval, Dat werd 0-2 door Tom. Kolping 
was veel beter en kon de bal goed rond-
spelen. Foresters kreeg weer de bal. For-
esters renden naar het doel en schoot...
en goal voor Foresters! Het was 1-2. De 
aftrap werd genomen door Jeroen. Jer-
oen paasde naar Vemi, en Vemi  paasde 
naar kris en kris maakte 1.-3. nog voor 
de rust scoorde Jorden 1-4. Meteen na-
dat we aan de tweede helft waren be-
gonnen werd het 1-5 door Jorne. Melvin 
schoot net over waarna Jorne weer raak 
schoot, 1-6. Foresters kreeg ook wel 
kansen maar Vemi was goed in het doel. 
Jorden scoorde nog 1-7 en zo wonnen 
we onze tweede wedstrijd.

Jeroen Rooseboom de Vries.

De meiden (D-pupillen) van
Matthieu (0-5)
De meisjes D-pupillen togen afgelopen 
zaterdag naar het altijd lastige DTS in 
Oudkarspel. Een zonovergoten middag, 
laten we dat voorop stellen. Met een 
massaal meegereisd publiek. Tessa 
Hartman was aan de groep toegevoegd 
en dat is een aanwinst, dat was te merk-
en. Verder knokte de groep dat het een 
lieve lust was en begint er iets van lijn 
te komen in het spel. Dat we met 5-0 
verloren mag de pret niet drukken. Want 
het voelde als een overwinning. En er 
kwamen zelfs kansjes. Meiden, met dit 
enthousiasme in de groep: dan komen 
de punten wel een keer. Let op mijn 
woorden! 


