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Peter Verhoeven 072-5153952
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Rob Klanker 072-5153521
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                                        of 072-5128612
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CONTRIBUTIES 
Jacques Peetoom 072-5119980
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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 802 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
30 september j.l. hebben wij afscheid genomen van (ex-voorzitter) Jacco 
Buisman, die de voorzittershamer heeft overgedragen aan Jan Brammer. 
Wij danken Jacco voor de jarenlange inzet voor onze vereniging en wensen 
hem alle succes en geluk toe in het mooie Oosterhout. Naast Jan mogen wij 
ook de nieuwe penningmeester Richard Mooser en Marian Corsten (dames) 
begroeten in het bestuur. Allemaal heel veel succes!!! 

Vrijdag 21 oktober is er weer een gezellige klaverjasavond in de kantine, komt 
allen.

Verder willen we nog een oproep doen aan alle  pupillen en begeleiders die 
hun Grote Club Actie loten nog niet opgehaald hebben, doe dit op zater-
dagmorgen 15 of 22 oktober!!!!

Met onze eerste elftallen gaat het ook goed, heren 1 speelde gelijk tegen 
Helder en won afgelopen zondag met 4-2 van Zeevogels. Dames 1 verloor 
tegen een goed Seastum, maar de week erop won het thuis met 3-1 van 
TYBB.
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  JAARVERSLAG
Jaarverslag secretaris

Zoals gebruikelijk wordt er in dit jaarverslag teruggekeken op een aantal positieve en een aantal minder positieve punten van het 
seizoen 2003-2004. Verder bevat dit jaarverslag ook de fi nanciële verantwoording van het afgelopen seizoen en de begroting 
voor het huidige seizoen.

Positieve punten op sportief vlak waren de prestaties van Dames 1, 9e, A2, D4, E2, E6, E7, E9, F1, F8 en F9.  Allen werden kam-
pioen. In het bijzonder de prestatie van Dames, die na een zenuwslopend einde van de competitie kampioen werd en promoveerde 
naar de 1e klasse, sprak tot de verbeelding. Gefeliciteerd!   Ook het vlaggenschip bij de Heren draaide boven verwachting. Na een 
matige start werden ze uiteindelijk 2e  achter Vrone. Een prima prestatie van het jonge team van hoofdtrainer Rob Klanker.

Minder succes had het tweede team. Overwinningen bleven uit, en toen ze tot overmaat van ramp ook nog punten in mindering 
moesten incasseren door ongerechtigde spelers viel aan degradatie niet meer te ontkomen. Ook C1 had met de vele trainerswis-
selingen een moeilijk jaar, maar konden zich gelukkig op het nippertje handhaven. Handhaven was ook het devies van A1 en B1, 
meer zat er niet in afgelopen seizoen. Een moeizame start had ook de formatie van een nieuwe Beleids Technische commissie. 
Uiteindelijk was er gelukkig unaniem vertrouwen in de combinatie van oudgedienden: Ronald Keijner, Gerton v/h Veldt en Jan 
Vrasdonk, onder leiding van oud trainer, Hans Geerking. Komend jaar kan er gebouwd worden aan een goed beleidskader met als 
een van de belangrijkste doelen: snelle terugkeer van het eerste in de 2e klasse. 

Een positieve impuls was wederom het jaarlijkse Internationale Paastoernooi, een jubileum, het 10e alweer. 

De organisatie pakte uit als nooit tevoren. Naast 3 Scandinavische teams, een Belgisch en een Japans team stonden ook 
jeugdteams van de Nederlandse top 3: PSV, Ajax en AZ in het veld. Een Super promotie van Kolping Boys en een Super compli-
ment voor de organisatie. Met een vernieuwd team gaat de Paastoernooi organisatie komend seizoen voor de 11e keer een  top 
toernooi neerzetten. De 2e MEGAsportdag  verliep minder voorspoedig, voordat het begon was het al weer afgelopen. Door hevige 
regenval veel het festijn letterlijk in het water. In 2006 gaan we het weer proberen samen met Intersport Megastore en het Sport-
bureau Alkmaar. Dat het een mooi spektakel kan zijn weten we immers nog van vorig jaar!

Vereniging breed zijn er ook weer een aantal hoogtepunten te melden:

• het ledental is na enkele jaren van stabilisatie weer aan het groeien. Dat geldt met name voor de Dames afdeling  
 en de junioren afdeling. De Dames afdeling passeerde zelfs de magische 100 leden grens.  Dat we binnenkort de  
 800 spelend leden gaan passeren is een zekerheid.

• De Vriendenclub is ook een grens gepasseerd, namelijk de 300 leden grens. Helaas hebben ze aan het einde van  
 het seizoen een klein verlies moeten incasseren. De teller staat op het ogenblik rond de 290 leden. Met al die  
 leden hebben ze ook het afgelopen jaar weer een aantal belangrijke zaken binnen de vereniging gefi nancierd: oa,  
 de kinderspeelplaats,  (een bijdrage in) de verlichting van het kunstgrasveld, en sponsoring van eigen jeugdtoer- 
 nooien.

• Dit seizoen was weer en topjaar wat betreft huldiging van vrijwilligers: 5 bijzonder leden, 1 buitengewoon lid en 1  
 gouden KNVB speld (voor Gerard Floris op de vorige ledenvergadering)

• De Feestavond voor de Vrijwilligers, dit jaar voor het eerst met z’n allen tegelijk, was een succes.

• De kantine haalde wederom een hogere omzet, en het winstpercentage was boven verwachting, dit vormt een  
 gezonde fi nanciële basis voor onze vereniging.

• Ook de andere afdelingen droegen hun steentje bij bij het verwerken van de fi nanciële tegenvaller van vorig sei 
 zoen. De hand werd zoals afgesproken op de knip gehouden. En zoals u kunt lezen in het Financieel jaarverslag  
 heef dit het gewenste resultaat gehad.

Een en ander zorgde voor veel activiteiten en positieve energie binnen de club en veel publiciteit in de locale media: Het gaat goed 
met Kolping Boys.

Dat je niet alles in het leven in de hand hebt ervaarden we o.a bij het overlijden van twee prominente leden binnen onze club. 
In november 2004 overleed Erelid Piet Oud en in mei 2005, zeer plotseling, Buitengewoon lid Jaap de Wit. Twee heel bijzondere 
leden die veel voor de club hebben betekend.

Een ander soort, en een minder droevig,  afscheid is dat van voorzitter Jacco Buisman. Vanwege een verhuizing naar het 
Brabantse Oosterhout moest Jacco noodgedwongen afscheid nemen van de club waar hij meer dan 30 jaar heeft gevoetbald,  5 
jaar organisator van de klaverjasavonden 2 jaar leider is geweest van de pupillen, 3 jaar trainer van de senioren en dames en  16 
jaar lid van het hoofdbestuur, waarvan 9 jaar secretaris en 4 jaar als voorzitter.  Bij elkaar 21 jaren iets extra’s voor deze club. We 
zullen hem missen, net zoals, ik ben er zeker van, hij ‘zijn club’ ook zal missen.

Gerard Venneker, 

secretaris     
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 15+16 oktober

 groep 3 en 4

Zat./Zon. 22+23 oktober

 groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 15 oktober

08.00 uur: 8e

12.30 uur:  8e

Zondag:  16 oktober

09.00 uur:  A5

13.00 uur:  A5

Zaterdag:  22 oktober

08.00 uur: 3e

12.30 uur: 3e

Zondag:  23 oktober 

09.00 uur:  A4

13.00 uur: A4

Secretariaat:  

Zondag:  16 oktober

09.00 uur:  J.Wijts en Ome Jaap

13:00 T.Schut

Zondag:  23 oktober

10.45 uur: C.Castricum

Zondag 16 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
2e KGB 2 11.00 ….. J. Drayer
3e Meervogels 2 10.00 09.00 M.M. Wijnands
5e Succes 3 12.00 11.15 C. de Goede
6e Vios 5 12.00 11.15 N. Neuvel
8e de Rijp 4 10.00 09.15 H. van Ginkel
A1 Zeeburgia A1 11.00 ….. Th.W.M. Kortekaas
A2 Hollandia A2 14.00 13.00 J.G. Nota
A5 SVW A4 14.00 13.15 J. de Wit
Da.1 Alcmaria Da1 14.00 ….. R.E. de Wijs
Da.2 SRC Da1 14.00 13.15 GSB

Uit
Elftal     Tegenstander         Tijd           Vertrek 
1e Vios 1 14.30 …..
4e Victoria 4 11.00 10.00
7e LSVV 5 10.30 09.40
A3 Limmen A3 14.00 13.00
A4 HOSV A1 11.30 10.30
Da.3 Winkel Da.3 12.00 11.00
Ma.1 LSVV Ma.1 14.30 13.30
B2 Hugo Boys B1 11.00 09.45
                  
Zondag 23 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
5de DTS 3 12.00 11.15 C. de Goede
A4 Koedijk A3 12.00 11.15 D. Kramer

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
Da.1 SJC Da.1 10.30 …..
Da.2 Koedijk Da.2 09.30 08.40
Da.3 Dirkshorn Da.1 11.00 10.00

•Belangrijk nieuws van de Grote Club Actie!
De Kolping Boys en girls  zijn alweer enkele weken bezig met de Grote Club Actie 
.Zaterdag 22 oktober is de laatste mogelijkheid om geld in te leveren bij de GCA 
tafel in de kantine. Er zijn nog veel  pupillen die hun loten nog op moeten halen, dus 
begeleiders zet je schrap en help je team. 

•Zaterdag 15 oktober: 9:00 tot 12:00 GCA tafel kantine

•Zaterdag 22 oktober: 9:00 tot 12:00 GCA tafel kantine

In de treffer van 25 oktober worden de topverkopers bekend gemaakt, die 29 okto-
ber hun prijs in ontvangst mogen nemen, De junioren en senioren zijn daarna aan 
de beurt en krijgen hun loten via de coördinator. Doe je best en wij zien je aan de 
Grote Club Actie tafel in onze eigen kantine.
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UITSLAGEN SEN-JUN-DA.+PUNTSGEWIJS
Zondag / Zaterdag 1+2 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Helder 1 2-2
 2e Valken 2 1-2
 3e Koedijk 2 1-1
 4e Foresters 5 4-1
 5e Dynamo 3 7-11
 6e Schagen 4 2-6
 7e DFS 4 7-0
 8e Zeevogels 4 4-4
 Da1 Seartum Da2 1-2
 Da2 Blokkers Da1 4-3
 Da3 LSVV Da2 afgelast
 Ma1 Castricum Ma1 9-0
 Ms. B1 Purmerend Ms. B2 6-0
 Ms. B2 Berdos Ms. B2 0-1
 A1 DCG A1 1-5
 A2 Berdos A1 0-2
 A3 Victoria A2 9-0
 A4 Apollo A1 5-9
 A5 HSV A3 3-3
 B1 CastriCum B1 8-1
 B2 AFC ‘34 B3 9-2
 B3 DTS B1 0-0
 B4 Koedijk B5 6-2
 B5 vrij !! x
 C1 Vitesse C1 afgelast
 C2 Vrone C2 8-1
 C3 Alkm. Boys C2 5-4
 C4 Hugo Boys C2 16-0
 C5 W.M.C. C1 3-2
 C6 KSV C3 3-2
 C7 Jong Holland C3 4-10

Zondag / Zaterdag 8+9 oktober
 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Zeevogels 1 4-2
 2e Vrone 2 0-6
 3e Berdos 2 0-10
 4e vrij X 
 5e Koedijk 5 2-1
 6e BKC 3 7-1
 7e Alcmaria Victrix 3 uitgesteld
 8e Egmondia 5 2-1
 Da1 TYBB Da1 3-1
 Da2 Adelbert Da1 1-1
 Da3 Victoria O Da1 0-6
 Ma1 Limmen Ma1 7-1
 Ms.B1 VVZ Ms.B1 0-0
 Ms.B2 Meervogels Ms.B2 6-0
 A1 Purmersteyn A1 5-1
 A2 JVC A1 3-6
 A3 SVW’27 A4 4-9
 A4 Vios A2 7-3
 A5 vrij X
 B1 Kon. HFC B1 1-0
 B2 St. George B1 5-3
 B3 vrij  X
 B4 Grasshoppers B2 3-1
 B5 Foresters B3 0-9
 C1 Blokkers C1 0-4
 C2 Reiger Boys C1 1-1
 C3 Foresters C2 1-4
 C4 Graftdijk C2 11-2
 C5 Dynamo C2 0-2
 C6 AFC ‘34 C3 uitgesteld
 C7 Reiger Boys Ms.C2 2-4

•De Materialencommissie van 
Kolping Boys
We zijn als Bestuur erg blij dat er een nieuwe commissie bin-
nen Kolping Boys het levenslicht gezien heeft: De Materialen-
commissie. Er gaat binnen onze club elk jaar voor kapitalen 
om aan kleding, ballen en materialen, reden om erg zuinig te 
zijn op de spullen en steeds in de gaten te blijven houden of 
spullen wegraken, gerepareerd, gewoon beheerd of vervangen 
moeten worden. De commissie die die waardevolle taak voor 
de club gaat vervullen bestaat uit: Petra van der Veldt, Martin 
van Wanrooij, Helen Rowinkel en Martin Wijnen. De commissie 
zal ook de enige zijn die materialen daadwerkelijk aanschaft. 
Dus als er vragen zijn: schiet alleen leden van de Materialen-
commissie aan en niemand anders! Zij overleggen wel met de 
hoofdpenningmeester. Natuurlijk gaat dit alleen lukken als zij 
de volle medewerking krijgen van trainers, begeleiders en com-
missieleden en daar rekenen we dus ten volle op.

Wij wensen ons nieuwe viertal veel succes voor de club en veel 
plezier voor zichzelf toe.

Het Bestuur

•Toppertje!
Oefenwedstrijd Kolping Boys senioren 2 - DFS senioren 1  
(trainer Frans Geurtsen)  6-1 !!!!!!!!

•Rectifi catie telefoonnummer
In de presentatie gids staat bij J.W. Peetoom  
telefoonnummer 072-5280209 maar dat moet zijn 
06-44330095.

•Terreindienst
Namens de pupillencommissie onze complimenten voor de 
goede opkomst van de terreindienst op de zaterdagmorgen.
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JAARVERGADERING 2005

Mede clubgenoten;
Tijdens de ledenvergadering werd ik door diverse sprekers op meerdere manieren bedankt voor mijn inzet van de afgelopen 
jaren. Dit heeft mij veel goed gedaan, maar zoals ik daar al aangaf is de dank absoluut wederzijds en ook aan jullie gericht....
ik heb een hele fi jne tijd als bestuurslid van Kolping Boys gehad en daar ook heel van van geleerd. Bedankt !! We zien elkaar 
ongetwijfeld nog heel vaak want mijn Kolping Boys hart zal altijd blijven kloppen. Tot gauw.

Jacco Buisman

P.s. ons telefoonnummer is Brabant is nu al veranderd en vanaf 1 oktober 2005: 0162-437555

Kort Verslag 66e jaarvergadering v.v. Kolping Boys.
Op vrijdag 30 september j.l. vond de 66e jaarvergadering van Kolping Boys plaats. Met ondergetekende meegerekend waren er 
36 leden aanwezig. Een licht stijgende lijn gezien de opkomst van 29 leden vorig jaar. Alle aanwezigen kregen een Jaarverslag 
uitgereikt met daarin verslagen van de verschillende afdelingen en commissies plus de fi nanciële verantwoording  over het afgelo-
pen seizoen en een begroting voor het huidige seizoen. Een exemplaar van het jaarverslag is op te vragen bij ondergetekende. 
Om even over 8.00 uur opende voorzitter Jacco Buisman de vergadering. Tijdens het openingswoord werd er een korte stilte in 
acht genomen voor de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen, met name genoemd Erelid Piet Oud en Buitengewoon 
lid Jaap de Wit. Daarna was het woord aan de secretaris Gerard Venneker die eerst de notulen van de vorige jaarvergadering 
voorlas, gevolgd door het jaarverslag van de secretaris. Dit verslag vindt u ook in deze Treffer. Het daaropvolgende agendapunt, 
het fi nanciële verslag van het seizoen 2004-2005, werd behandeld door de beoogd nieuwe penningmeester Richard Mooser. Hij 
maakte bekend dat we het seizoen 2004-2005 met positieve cijfers hadden kunnen afsluiten. Dat was te danken aan de goede 
resultaten van de Kantine en de sponsorcommissie en niet in het minst doordat we het afgelopen seizoen de hand op de knip 
hadden gehouden. Hulde aan een ieder die aan dit resultaat heeft meegewerkt. De kascommissie, afgelopen jaar bestaande uit 
Arthur Florijn en Gerard Pranger,hadden de boeken bekeken en het werk van de penningmeester goedgekeurd. Bij de verkiezing 
van de nieuwe kascommissie werd het nog even spannend, maar uiteindelijk werd er unaniem gekozen voor het duo Ton Schut 
en Nico Kieft. Hierna was wederom Richard die de vaststelling van de nieuwe begroting 2005-2006 inleidde. Een belangrijk 
punt is de verhoging van de selectieuitgaven, enerzijds door de stijging van de uitgaven doordat Dames 1 dit seizoen op 1e klas 
niveau gaat spelen en daarbij door het hele land gaat reizen en anderzijds worden er meer middelen beschikbaar gesteld voor 
de heren selectie in het streven om binnen korte tijd weer terug te keren in de 2e klasse. Daarnaast was er het voorstel om de 
contributie te verhogen, mede ingegeven door de gebleken meerkosten van het kunstgrasveld. De voorgestelde begroting werd 
door de aanwezige leden goedgekeurd. Nu het fi nanciële deel was afgesloten was het tijd voor de bestuursverkiezing. Daarbij was 
het eerst voorzitter Jacco Buisman die afscheid nam van Anja Henke. Op Anja konden we als bestuur al jaren rekenen als het om 
de fi nanciële administratie ging. In de tijd dat Jeroen oud penningmeester was, verrichte zij al veel werk op de achtergrond en de 
afgelopen 2 jaar was zij door het ontbreken van een offi ciële penningmeester onmisbaar. Nu er in de persoon van Richard Mooser 
een nieuwe penningmeester is gevonden was het voor Anja tijd om haar taken over te dragen. Daarna was het de beurt aan Jacco 
zelf. Zoals u in de Treffer heeft kunnen lezen en ondertussen ook in de Alkmaarsche Courant, verruilt Jacco Kolping voor Brabant. 
Jacco woont al weer enkele maanden in het Brabantse Oosterhout en moet daar door noodgedwongen de voorzittershamer uit 
handen geven. Dirk Veel was als vice-voorzitter en langst zittend (na Jacco) bestuurslid de aangewezen persoon om Jacco na 15 
jaar Dagelijks Bestuur uit te luiden. Dat deed hij met een origineel Kolping Boys horloge en een foto van het huidige Hoofdbestuur. 
Kado’s waardoor Jacco Kolping Boys, ook in het verre Brabant,  niet zal vergeten. Daarnaast moest Jacco beloven dat hij 1 januari 
2006 vrij houdt voor de Nieuwjaarsreceptie bij Kolping Boys. Volgende item bij de bestuursverkiezingen was het kiezen van een 
nieuwe voorzitter en penningmeester. Zoals verwacht leverde dit geen problemen op. Dat het huidige bestuur in Jan Brammer 
de gewenste nieuwe voorzitter zag was al langer bekend en beoogd nieuwe penningmeester Richard Mooser loopt al weer ruim 
½ jaar naar volle tevredenheid mee in het hoofdbestuur. Ook de aanwezige leden gingen akkoord met de verkiezing van Jan en 
Richard. Ook met het voorstel om Marian Corsten als afgevaardigde van de Dames afdeling op te nemen in het Hoofdbestuur ging 
de Ledenvergadering akkoord. Hiermee was het agendapunt Bestuursverkiezing afgerond en namen Jan Brammer en Richard 
Mooser plaats achter de bestuurstafel (Marian was vanwege een vakantie verhinderd). De rondvraag bleek deze keer een for-
maliteit. Nieuwe voorzitter Jan Brammer kreeg welgeteld een vraag. Om 5 over 9 waren we door de offi ciële agendapunten heen. 
Hierdoor viel er onverwacht toch nog een gat in het tijdschema. Om half 10 was er namelijk nog een dubbele huldiging gepland. 
Na een extra lange pauzes was het Dhr. Koedijk van de KNVB die Jan Kraakman en Jan van de Bout een KNVB onderscheiding 
kwam opspelden. Jan Kraakman kreeg een gouden speld, met name vanwege zijn verdienste als secretaris bij de junioren en zijn 
vele jaren als clubscheidsrechter, en Jan van de Bout een zilveren speld voor zijn met name om zijn inzet voor het Internationale 
jeugdtoernooi. Als met al een mooie afsluiting van de avond. Foto’s (van clubfotograaf Ron Hillhorst) van deze avond kunt u vinden 
op onze website www.kolpingboys.nl en nabestellen via www.ronhillhorst.nl.

Volgend jaar hopen we de opgaande lijn in opkomst verder door te trekken.

Gerard Venneker

secretaris
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KLAVERJASSEN

             Vrijdag 21 oktober  
        Klaverjassen bij
    v.v.Kolping Boys

Prachtige prijzen, veel lol, en ook het biertje is nog steeds 
vriendelijk qua prijs.

Andere Data om te noteren
Vrijdag  18 November  (Sinterklaasdrive)
Vrijdag 16 December  (Kerstdrive)
Vrijdag 20 Januari   (Nieuwjaarsdrive)
Vrijdag 17 Februari   (Carnavalsdrive)
Vrijdag 17 Maart   (Voorjaarsdrive)
Vrijdag  21 April   (Kampioensdrive van het 1e ??)
-----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 26 Mei    (Super Afsluitingsdrive met Superprijzen)

Inschrijfgeld:    5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd)  
Start Klaverjassen:  20:00
Locatie:     Kolping Boys kantine

Veranderingen??
Niet veel. Behalve dat er één drive bij is gekomen aan het einde van het seizoen. Namelijk 
de Super Afsluitingsdrive met Superprijzen. Maar tegen die tijd veel meer info. Ook dit jaar 
is het weer zo dat een ieder die 5 van de 7 drives (de Super Afsluitingsdrive telt niet mee) 
aanwezig is geweest,  kans maakt op de hoofdprijs. Wat dit gaat worden houden we nog 
geheim, maar deze prijs is super en meer dan de moeite waard. Tijdens de Super Afsluit-
ingsdrive worden de prijzen aan de nummers 1,2 en 3 uitgereikt. Tevens zal het aanbod 
van de prijzen, mede door een aantal gulle sponsors, voor de kaarters en voor de verlot-
ing, meer, en nog aantrekkelijker worden. 

Tot vrijdag 21 oktober 2005.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen en Gerben van der Waal
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 15 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
B3 Winkel B1 14.30 13.45 H.Burger
C1 Velsen C1 13.00  ------- P. Krikke
C2 Hugo Boys C1 14.30  ------- D. Makelaar
C5 A.D.O.’20 C9 13.00 12.15 H. van Ginkel
C7 Zeevogels C2 13.00 12.15 H. Berghammer
Ms.B1 P.S.C.K. Ms.B1 13.00 12.15 E. van Dronkelaar
Ms.B2 vrij !   

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
B1 W.G.W. B1 12.45  -------
B4 Koedijk B4 15.15 14.15
B5 K.S.V. B3 14.00 13.00
C3 Alcm. Victrix C1 12.30 11.30
C4 B.O.L. C2 10.45 09.45
C6 Koedijk C6 11.30 10.30

Zaterdag 22 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Tijd Aanwezig Scheidsrechter
A1 Hoofddorp A1(vr.sch.) 14.00  -------     N. Neuvel
C1 LSVV C1 (vr.sch.) 14.00  -------   N. Kieft
C2 A.F.C.’34 C2 (vr.sch.) 12.00  -------     H. van Ginkel
C3 LSVV C3 (vr.sch.) 12.00  ------- E.v.Dronkelaar
C4 LSVV C4 (vr.sch.) 12.00  ------- H.Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Tijd Vertrek 
B1 J.V.C. B1 14.30  -------
B4 Limmen B3 (vr.sch.) 14.30 13.30

C3 info
De C3 blijft verbazen, bij Alkmaarse Boys 4 -1 achter en winnen met 4-5.
Ja, u leest het goed, de C3 boys buigen een 1-4 achterstand om in een 4-
5 overwinning. De 1e helft was een matte vertoning waarbij onze keep-
er een grote achterstand voorkwam. In de rust maakte de coach een 
paar goed wissels, en met de juiste mentaliteit pakt de C3 makkelijk de 
overwinning. 8 oktober waren de mannen opstanding, na veel gezeur over de vele 
wissels begon de C3 slecht aan de wedstrijd en kwamen we niet in de wedstrijd. Veel 
spelers gingen maar op andere plaatsen spelen. Jammer is het dat je als coach maar 
3 minuten heb om e.a toe te lichten omdat de heren van de C 3 het beter weten. 
4-1 verlies van Foresters was al snel bekeken maar niet nodig. Een raadsel voor 
de C3 bijdehandjes: Je hebt 15 spelers, er mogen er 11 spelen en er is 1 keeper 
die we niet wisselen. Een wisselbeurt bestaat uit 1 halve wedstrijd. Vraag: hoeveel 
wissels heeft dit team per wedstrijd, en hoeveel spelers lopen de kans om 2 wedstri-
jden achter elkaar wissel te staan over een periode van 6 wedstrijden. Ik hoor het 
zaterdag graag. Op tijd komen met al je spullen, en douchen na afl oop!!!

Tot zaterdag , Coach

Trainer gezocht:
Welke sportieve junior heeft een uurtje 
over in de week. Kom dan de jongens 
en meisjes  van Kolping trainen, deze 
Fjes en mini ’s willen graag alles over 
voetbal van jou leren. Wellicht doe je 
dan ook mee met de cursus die we dit 
najaar gaan organiseren. Je doet deze 
kinderen er een groot plezier mee en het 
is heel leuk om te doen.

Info bij Femke de Jong  06-10036584 of 
Melanie Brakels 0648969892

Diensten:
Zaterdag 15 oktober

Secretariaat:

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Jan van der Bout

    
Zondag 16 oktober

Terreindienst:

08.00 uur: A5 junioren

12.30 uur: A5 junioren

Zaterdag 22 oktober

Secretariaat:

Paul Konijn

Bestuurdienst:

Jan Kraakman

    

Zondag 23 oktober

Terreindienst:

08.00 uur: A4 junioren

12.30 uur: A4 junioren
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NIEUWS JUNIOREN
Keeperstraining lagere teams !
Trainer Jeroen Dekker mist nog een aantal keepers op de keeperstraining  op de vrijdagavond vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur 
! De keepers van de volgende elftallen zijn van harte welkom: A3, A4, A5, B3, B4, B5, C3, C4, C5, C6, C7 en de meisjes ! Dat 
zijn er nogal wat ! De opkomst beslaat echter nog geen 50 %.  Nu regelen we keeperstraining o.l.v. een gediplomeerde keeper-
strainer en  dan komen jullie niet ! Kom, laat Jeroen niet in de kou staan !

Zaalvoetballen in december.
Nu al maken we iedereen er op attent, dat in de Kerstvakantie op dinsdag 27 december, tussen Kerst en Oud en Nieuw, er 
gezaalvoetbald gaat worden door de lagere teams . Plaats van handeling is de sporthal in Alkmar-Noord bij het Stedelijk Dal-
toncollege. Maak elkaar enthousiast. Voor maar € 1,- ben je van de partij !

Trainingsdag: woensdag 26 oktober:voor alle lagere C-junioren en D-pupillen !
Jullie hebben je kunnen inschrijven voor deze dag en tot nu toe hebben 105 spelers en speelsters zich al aangemeld. Onder 
leiding van 10 selectietrainers wordt er ’s morgens getraind op alle vormen van balbezit en na de lunch is er een 4:4-toernooi 
per categorie.
Het programma is als volgt: 09.30 alle deelnemers aanwezig om zich te verkleden
    10.00 start balbezit-vormen
    12.15 start van de lunch, aangeboden door Kolping Boys !!
    13.30 4 tegen 4
    15.30 einde van de trainingsdag

Wij wensen iedereen veel plezier en hoop dat jullie er weer veel van kunnen leren ! Nu al bedanken we de trainers en 
vrijwilligers, die zich deze dag inzetten voor jullie ! Grote klasse !!!!!!!!!!!

Het wel en wee van de junioren !
We beginnen dit keer met de C4, want 2 zeer grote overwinningen moeten er toch even uitgelicht worden ! Eerst was daar de 
16-0 zege op Hugo Boys en daarna werd ook Graftdijk met 11-2 overrompeld. Dat kan nog een mooi seizoen worden ! C5 ver-
raste zichzelf met een onverwachte 3-2 overwinning op W.M.C. c1. De week erna stonden de spelers én begeleiding weer met 
beide benen op de grond, want een 2-0 nederlaag bij Dynamo spreekt niet echt tot de verbeelding. Ook C6 won met 3-2 en wel 
bij K.S.V. c3. De wedstrijd tegen AFC’34 c3 ging helaas niet door. Datzelfde overkwam C1 in Castricum. Ze waren al bij Vitesse, 
toen bekend werd dat een stortbui het veld onbespeelbaar had gemaakt. Thuis tegen Blokkers zagen we een herhaling van al 
eerder gespeelde wedstrijden. Voetbaltechnisch min of meer gelijkwaardig, fysiek de onderliggende partij (0-4). Ook C2 had in 
Reiger Boys C1 een fysiek sterkere tegenstander, maar wist toch nog een gelijkspel te bewerkstelligen, waar een overwinning 
wel degelijk óók tot de mogelijkheden hoorde. In Vrone had C2 een makkie (8-1). C7 verloor weliswaar ruim van Jong Holland, 
maar wist toch een aantal keren zelf te scoren (4-11) Tegen de meiden van Reiger Boys kwamen ze ook te kort (2-4). De man-
nen van coach Gerard Twisk (C3) deden het bij Alkm. Boys beter (5-4 winst) dan in hun thuiswedstrijd tegen de Foresters (1-4 
nederlaag). Een middenmootpositie is het resultaat. De B1 beleefde een topresultaat door 2 overwinningen. Die tegen Castri-
cum (8-1) kunnen we als normaal omschrijven, maar de overwinning op concurrent Kon. HFC was natuurlijk zeer nuttig, waar 
het om de bovenste plaats gaat ! Overigens een prachtige goal van Masis !! Een schaduw over de 1-0 zege was het geblesseerd 
uitvallen van spits Jan de Vries, die met een enkelkwetsuur naar het MCA gebracht werd. Maar voorlopig zijn deze punten bin-
nen ! B3 vond in DTS b1 een gelijkwaardige tegenstander. Het werd in een gelijkopgaande wedstrijd een bloedeloze 0-0. B4 
won en verloor een keer. Koedijk werd op de Nollen met 6-2 verslagen, maar in Hoogwoud moesten de mannen van Gerrit van 
Loon in Grasshoppers b2 de meerdere erkennen (1-3). Bij de rust keek B5 nog tegen een acceptabele 0-1 achterstand aan;na 
de rust werden ze compleet overlopen door het  team van Foresters b3 (0-9). Geen schande overigens. De sfeer bleef goed en 
daar gaat het per slot van rekening ook om . B2  blijft het goed doen en voegde via 9-2 en 5-3 6 punten aan het totaal toe. Waar 
gaat dat heen ? Bij de A-junioren blijft A1 op een 50 % score staan. Ze behaalde 3 op 6 (zoals de Belgen dat zo mooi kunnen 
zeggen)  via een 1-5 nederlaag thuis tegen DCG en een 1-5 overwinning op de aloude rivaal Purmersteijn in Purmerend. A2 
zakt weg, want 2 achtereenvolgende nederlagen (0-2 bij Berdos en 3-6 thuis tegen het onderaanstaande JVC) doen de zaak 
natuurlijk geen goed.  A3 kon de eerste nederlaag noteren bij koploper S.V.W.. Het werd 9-4. De week ervoor wonnen ze nog 
met groot gemak van Victoria a2. In dezelfde poule speelde A5 met 3-3 gelijk. Blijft over de A4 van begeleider Jan Bolt. Een 5-9 
nederlaag werd gevolgd door een 7-3 overwinning. Goed voor het doelsaldo, zullen we maar zeggen !

Hugo Boys C2-Kolping Boys C4  (0 – 16)
Met een lekker zonnetje begonnen we weer vol goede moed aan de wedstrijd. Na 2 overwinningen en één verlieswedstrijd had-
den de jongens er weer zin in. Met een compleet elftal startte  we in Heerhugowaard. In het eerste kwartier moesten we nog 
even wakker worden maar daarna kwamen we op gang en werd de score geopend. Ik weet niet meer door wie want er werd 
zoveel gescoord. We gingen in ieder geval de rust in met 4-0 in ons voordeel. In de tweede helft hadden we wind tegen maar 
dat maakte onze jongens niets uit want de ballen vlogen om de oren van de keeper van Hugo Boys. Met mooie doelpunten en 
mooi samenspel hebben wij 16 keer kunnen scoren. Dit is een mooie opsteker naar de volgende wedstrijd.

Een trouwe supportersgroet van Leny.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 28 oktober

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

1 SVW 27 4 3 9 (22 8)
2 DGAC / Vestering 2 4 9 (18 13)
3 OZV Obdam 2 3 6 (20 14)
4 SVW 27 5 3 6 (14 10)
5 Mix zvv/Mak. Alkm. 3 3 6 (8 7)
6 Kolping Boys 1 3 4 (19 17)
7 Ursem 3 3 4 (17 20)
8 PZC 2 4 4 (13 17)
9 HSV 2 2 2 (8 8)
10 Schelvis Boys 1 2 1 (8 9)
11 Heertjes/Albino  3 2 0 (3 10)
12 Jong Holland 5 4 0 (16 33)

1 OZV Obdam 3 4 12 (35 8)
2 DGAC / Vestering 3 5 10 (24 23)
3 Puinhoop United 2 4 9 (22 12)
4 Ursem 4 3 6 (17 12)
5 SVW 27 6 4 6 (23 21)
6 Sporting S 2 3 4 (20 18)
7 SVW 27 7 2 3 (9 7)
8 Kolping Boys 2 2 3 (11 16)
9 Theat./Druk. Krijgsm 2 4 3 (12 22)
10 OZV/ Eetc. de Otter 2 3 0 (13 21)
11 Dansschool Bierst. 1 4 0 (6 32)

1 Jong Holland 7 5 13 (27 12)
2 SCALA 1 4 9 (33 11)
3 PZC 4 3 7 (34 31)
5 SVW 27 9 3 6 (17 14)
6 Kolping Boys 3 4 6 (20 17)
7 Dansschool Bierst. 2 4 6 (13 18)
8 WMC 5 3 3 (18 19)
9 Karrewiel Boys 2 3 3 (13 21)
10 Ursem 5 4 3 (9 30)
11 Jasa 1 2 1 (7 9)
12 HZV De Witburger 7 4 0 (16 38)

1 Hovocubo 10 4 12 (31 11)
2 PZC 6  3 9 (21 7)
3 Marlene (FC) 7 3 9 (21 9)
4 Kolping Boys 4 3 6 (16 14)
5 Hink Sport LSVV 9 4 4 (14 19)
6 Plubos 3  2 3 (16 9)
7 Sporting S 3 3 3 (12 18)
8 AFC 34 4  2 1 (6 11)
9 Hink Sport LSVV 6 2 0 (3 11)
10 SVW 27 13 3 0 (15 28)
11 Hoogtep. FC 4 3 0 (10 28)

1 WMC 7 4 10 (34 10)
2 DVO’83/Bar Sport. 3 2 4 (13 8)
3 Maz./wijkv. De Link 1 1 3 (10 4)
4 Dansschool Bierst. 3 1 3 (7 5)
5 Jong Holland 15 2 3 (8 7)
6 AFC 34 6 4 3 (24 27)
7 BOL 1 1 1 (3 3)
8 Kolping Boys 5 1 1 (3 3)
9 DOK 4 1 0 (0 13)
10 Schelvis Boys 4 1 0 (1 14)
11 Hink Sport LSVV 10 2 0 (6 15)

1 Dansschool Bierst. C1 2 6 (23 3)
2 WS/ Winkel Makel. C1 1 3 (10 1)
3 Hoogtep FC C1 2 3 (13 12)
4 Kolping Boys C1 1 0 (1 10)
5 Alcmaria Victrix C1 2 0 (1 22)

Tussenstanden futsal
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DAMES EN MEISJES
HSV Da.2–Kolping Boys Da.3 1-1 (18 September) 
Op het kunstgrasveld van HSV en met de meiden van Kolping Boys da2 langs de 
kant, gaan we zonder warming-up (want wij vrouwen konden de weg niet zo goed 
vinden) van start. We zijn de 1ste helft wat zoekende naar elkaar, maar gaan gelijk 
op met onze tegenstandsters. Tot de rust blijft 0-0, omdat we maar niet tot scoren 
komen. In de 2de helft, met Marieke en geleende Diana voorin, krijgen we meer 
kansen. Maar helaas zijn er ook kansen voor HSV, met hun supersnelle nr. 8 (pff… 
die meid ging me steeds weer voorbij, frustrerend). Het wordt dan ook 1-0 voor 
HSV. Even dacht ik dat jullie de koppies nu lieten hangen, maar gelukkig pakten we 
de wedstrijd snel weer op. Na hard werk van Marieke (ze speelde vrouw na vrouw 
compleet uit!), tikte Lisa de 1-1 binnen. Jammer dat het bij die ene goal bleef, want 
de kansen waren er.

Liefs, Femke
Kolping Boys Da.3–DWOW Da.1 4-1 (25 September)
Na een verlies en een gelijk spel, gaan we onze 3de wedstrijd voor de absolute 
winst.Vijf minuten voor de aftrap besluit ik te starten met Janneke in de spits, 
waarop ze reageert met; “Pff, ik weet niet of ik nog wel kan scoren hoor, ik heb 
‘scoringsangst’!“ Jaja… binnen 1 minuut schiet ze de bal in het net, 1-0! Nog geen 
kwartier later maakt Sharon er 2-0 van. Ik zei toch dat we gingen winnen?! Nog een 
doelpuntje erbij dan? Wel ja, waarom niet… 3-0 door Marieke. De 2de helft gaat 
DWOW meer tegenstand bieden, maar blijven we de betere partij. In de 58ste min-
uut maakt DWOW ook een doelpuntje, terecht, want de inzet is er. Dan zijn wij weer 
aan de beurt, toch? Dacht het wel, in de 75ste minuut schiet jarige job Jeanine de 
4-1 binnen. Vlak voor tijd maken we zelfs nog 5-1, maar helaas keurt de scheid deze 
(onterecht volgens mij) af, nadat hij de goal vlak daarvoor eigenlijk al goed gekeurd 
had. Beetje vreemd. Maar goed, we hebben gewonnen. Keurig meiden, ik ben trots! 
Dank aan Emiel voor de hulp langs de kant, en dank aan Eric voor het vlaggen! Op 
naar de volgende overwinning!

Femke

De meiden van Matthieu
Dit weekeinde stond voor de meisjes D-pupillen op het programma, de wedstijd te-
gen Alcmaria Victrix oftewel “Alkmaar Overwinnend”. Deze tegenstander wilden af-
gelopen zaterdagochtend liever 8 oktober vieren. En hadden van tevoren afgemeld. 
Een club met die naam, welke een link legt naar het ontzet tijdens de 80-jarige 
oorlog in 1573 is geëxcuseerd zou je zeggen. Aan de andere kant: zijn we nou een 
geschiedenissociëteit of een voetbalvereniging?  Enfi n: ze kwamen in ieder geval 
niet dus later in het seizoen treffen we deze meiden dan wel. De week ervoor troffen 
onze jeugdige diva’s Jong Holland. Waren een maatje te groot. Desalniettemin blijft 
de stemming optimaal. En is de trainingsopkomst reusachtig. Dus de resultaten 
komen ook, geen twijfel over!

Meisjes A junioren
De twee tegenstanders van de afgelopen weken waren een maatje te klein. Cas-
tricum verliet sportpark de Nollen met 9-0 aan hun broek. En op Dampegheest in 
Limmen hadden de plaatselijk meiden weinig in te brengen: 1-7. En helaas, maar 
niemand die ze dat kwalijk kan nemen, gaan de meiden mee in het spel van hun 
tegenstander. Een bekend verschijnsel in het voetbal. Je optrekken aan je tegen-
stander. Dat deden ze tegen Purmerend uit heel goed. En dat gaat ook gebeuren 
tegen LSVV komende zondag. Want dan zal er weer uit een serieus vaatje getapt di-
enen te worden daar in Langedijk. Want Langedijker Sport Vereniging Voorwaarts is 
door de jaren heen moeilijk te bestrijden, zowel binnen als buiten de lijnen. Er gaan 
stemmen op om in de uitwedstrijd tegen de zwaarste tegenstander dit seizoen, 
Overbos naar het zich nu laat aanzien, een grote autobus te huren waarin speel-
sters, begeleiding, ouders en supporters met z’n allen naar Hoofddorp reizen om 
aldaar de lastige klus te gaan klaren. Winst in de uitwedstrijd tegen het altijd lastige 
LSVV zou dit proces wel eens een handje kunnen helpen! Kom op meiden. Zoals 
Foppe de Haan zou zeggen: “Jullie kunnen zo goed voetballen, laat het ook zien”.

Trainsters gezocht:
Welke sportieve dame heeft een uurtje 
over in de week. Kom dan de jongens 
en meisjes  van Kolping trainen, deze 
Fjes en mini ’s willen graag alles over 
voetbal van jou leren. Wellicht doe je 
dan ook mee met de cursus die we dit 
najaar gaan organiseren. Je doet deze 
kinderen er een groot plezier mee en het 
is heel leuk om te doen.

Info bij Femke de Jong  06-10036584 of 
Melanie Brakels 0648969892
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 15 oktober

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Reiger Boys D2 09:00 ---------- Thijs Groot
D3 Jong Holland D2 11:30 11:00 Paul van Wanrooij
D4 SVW ‘27 D5 11:30 11:00 Kristiaan Zygmond
D7 Koedijk D8 10:15 09:45 Nikita Pater
E1 Sport. Krommenie 09:00 ---------- Niels Bakker
E5 Vrone E3 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
E6 Reiger Boys E7 11:30 11:00 Amine Ouaziz
E8 BOL E3 11:30 11:00 Lionel van Ginkel
F1 SVW F1 09:00 08:15 Matthijs van Schie
F2 Foresters F2 10:15 09:45 Rob Pater
F4 Foresters F3 09:00 08:30 Sander Twisk
F5 Bergen F2 10:15 09:45 
F8 SVW ‘27 F11 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F9 Duinrand S F3 10:15 09:45 Remco Hartman
MINI Foresters MINI 10:15 09:45 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Hellas Sport D1 10:00 ----------
D5 Victoria Obdam D4 11:15 10:20
D6 KSV D4 12:00 11:10
MD1 LSVV MD1 11:45 10:40
E2 Victoria Obdam E1 11:15 ----------
E3 BOL E1 09:30 08:35
E4 Duinrand S E2 12:30 11:35
E7 Reiger Boys E10 09:45 09:00
E9 SVW ‘27 E11 09:00 08:10
F3 AFC ‘34 F2 09:30 08:40
F6 KSV F4 09:30 08:40
F7 Alkmaarse Boys F4 09:30 08:40
F10 Berdos F5 09:10 10:00 

Nieuws:
Atentie trainers/begeleiders!
Het lijkt nog ver weg, maar de toernooi 
commissie is weer druk bezig voor 
de toernooien aan het eind van dit 
seizoen. Voor de niet selectie elftallen 
gaan we uit van 1 thuis toernooi en 2 
uit toernooien. Het thuis toernooi is 
het befaamde Klaas Commandeur 
toernooi en wel op 20/21 mei. Als 
we niks van een team horen gaan wij 
toernooien plannen in de periode van 
Pasen tot en met Pinksteren. Denkt u 
aan  de vakantie, Hemelvaart week-
einde etc.. Mail het overzicht naar 
toernooien@kolpingboys.nl of neem 
contact op met u coördinator.

Graag binnen 2 weken u reactie.

Atentie ouders/verzorgers.
Uit het trainers/begeleiders overleg 
kwamen een paar zaken boven die 
niet helemaal goed lopen en waarbij 
wij u hulp nodige hebben.

1) Op tijd komen  zowel bij de train-
ing en wedstrijden.

2) Al je niet komt voetballen of train-
en bellen we tijdig af .( dus niet

zaterdagochtend)

3) Na afl oop is het verplichte douchen 
waarbij we badslippers verplichten 
!!!

Het bestuur.

Zaterdag 22 oktober

Geen programma in verband met de herfstvakantie!!!

•Belangrijk nieuws van de Grote Club Actie!
De Kolping Boys en girls  zijn alweer enkele weken bezig met de Grote Club Actie 
.Zaterdag 22 oktober is de laatste mogelijkheid om geld in te leveren bij de GCA 
tafel in de kantine. Er zijn nog veel 

pupillen die hun loten nog op moeten halen, dus begeleiders zet je schrap en help 
je team. 

•Zaterdag 15 oktober: 9:00 tot 12:00 GCA tafel kantine

•Zaterdag 22 oktober: 9:00 tot 12:00 GCA tafel kantine

In de treffer van 25 oktober worden de topverkopers bekend gemaakt, die 29 okto-
ber hun prijs in ontvangst mogen nemen, De junioren en senioren zijn daarna aan 
de beurt en krijgen hun loten via de coördinator. Doe je best en wij zien je aan de 
Grote Club Actie tafel in onze eigen kantine.
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PUPILLENNIEUWS

KSV D2-Kolping Boys D2 (4-0)
Nadat we vorige week HUGO BOYS al 
hadden verslagen met 8-5 was vandaag 
KSV aan de beurt in de eerste helft 
waren we nog een beetje zoekend naar 
elkaar, er waren wel kansen voor ons 
maar steeds net niet. Zodat we gingen 
rusten met een 0-0 stand. De tweede 
helft begon meteen goed een aanval op 
links een voorzet van koen op Leo en die 
knalde de 1-0 binnen. Daarna toch een 
minuut of tien een mindere periode van 
Kolping Boys maar KSV kon daar niet 
van profi teren. Toen een half mislukte 
uittrap van de keeper en onze rappe 
koen was er als de kippen bij om de 2-0 
aan te tekenen de 3-0 kwam tot stand 
zoals voetbal ook bedoeld is een aanval 
waarbij zowel middenveld als voorhoede 
bij betrokken waren en knap werd verzil-
verd door Timo. Een bijzonder goed spe-
lende Dimitri pikte ook nog een doelpunt 
mee zodat de eindstand op 4-0 kwam. 
Waar iedereen zeer tevreden over was 
dat we lekker de 0 konden houden.

D2: STEFAN, WESLY, FALCO, RANDY, DIM-
ITRI, TIMO, MAURICE, ROGIER, KOEN,  
LARS, LEO, CHRISTOPHER, JASON , EN 
KHALID GA ZO DOOR!     

Kees

SVW D3-Kolping Boys D2 (2-5)
Op de vroege zaterdagmorgen, gingen 
wij richting Heerhugowaard, waar ko-
ploper SVW’27 onze tegenstander was. 
Met een verlaten complex bij aankomst 
en een warming-up in de mist, werd er 
om 9.00 uur afgetrapt voor de wedstri-
jd. Voor de wedstrijd was iedereen nog 
ff op scherp gezet. Als we nog wilden 
meedoen om het kampioenschap, 
dan moest deze wedstrijd gewonnen 
worden. Gelukkig begonnen we goed 
aan de wedstrijd. Koen zorgde na 5 
minuten al voor de 0-1, waar hij eerst 
nog op de paal schoot. We starten fan-
tastisch, met goed voetbal, en de wil 
om te winnen was aanwezig. Het goede 
voetbal werd uitgedrukt in nog meer 
kansen. Zo werd er nog 2 x op de paal 

geschoten. Het goede voetbal zorgde 
voor de 0-2 voorsprong, met een zond-
agsschot van “p.i.m.p.” rogier. De laat-
ste 10 minuten zakten we wat weg. Wat 
slordigheden achterin zorgden voor wat 
kleine kansen voor SVW, die uiteindelijk 
resulteerde in een 1-2, vlak voor de rust. 
Zo gingen we toch niet lekker de rust in. 
In de rust werden de spelers toch weer 
op scherp gezet voor de tweede helft. In 
de tweede helft begonnen we weer fan-
tastisch. Vlak na de rust zorgde Jason 
met een bekeken schot, na ene mooie 
steekbal van koen, voor de 1-3. Vlak 
daarna maakte koen een ‘beauty’ van 
een goal,  van de zijkant van het doel, 
die onderkant lat het doel in ging 1-4. de 
verwinning zat er aan te komen, maar 
we bleven scherp. Zo stond het na een 
kwartier in de tweede helft al 1-5 door 
een goal van Leo, die zijn 1 op 1 met de 
keeper goed afrondde, zo leek de wed-
strijd op slot te zitten. SVW maakte nog 
wel de 2-5 via een wereldgoal. Maar dat 
kon de pret niet meer verstoren, wij win-

Pupillennieuws

Aan alle jeugdbegeleiders van de pupillen, onderstaand nog enkele attentiepunten :

•Vertrek uitwedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat. Laatste wijzigingen kunnen dan aan jullie worden doorge-
geven. 

•Na afl oop van de wedstrijd uitslag (eventueel telefonisch) doorgeven in  het wedstrijdsecretariaat. Dus ook van 
de uitwedstrijden. Voor de D-pupillen wedstrijdformulieren invullen voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden de kopie 
inleveren bij wedstrijdsecretariaat 

•Intrapballen voor zowel Thuis-en Uitwedstrijden zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.Na de wedstrijd weer inlev-
eren in verband met training.

•Bij afgelasting wordt je gebeld door ons. Jullie bellen de spelers, dat het niet doorgaat. Gaarne aan ouders door-
geven dat zij NIET het complex bellen.Telefoonlijn is dan constant bezet en wij kunnen niet gebeld worden door 
andere verenigingen over afkeuringen elders. 

Afgelastingregeling 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 afge-
last 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.

Pupillenscheidsrechters

Begin november starten we op ons complex met de cursus pupillenscheidsrechter voor E- en F-pupillen. Voor deze 
cursus hebben de volgende junioren zich aangemeld.; Lionel van Ginkel, Niels Bakker, Amine Ouaziz, Remco Hart-
man, Sander Twisk en Matthijs van Schie. GROTE KLASSE JONGENS Tevens zullen Nikita Pater, Kristiaan Zygmond 
en Christiaan van Dijk de cursus juniorenscheidsrecter gaan volgen. Datum hiervan is nog onbekend

Terreindienst
Namens de pupillencommissie onze complimenten voor de goede opkomst van de terreindienst op de zaterdag-
morgen.
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nen van de koploper, en er is een nieuwe 
kampioenskandidaat bij:KOLPING BOYS 
D2!!!! 

Vedette van de week: Koen de Goede

Groetjes van een trainer

Kolping B. D6-Dynamo D2 (1-5)
De eerste twintig minuten goed spel van 
Kolping. De tegenstander die niet slecht 
speelt wordt goed onder druk gehouden. 
Na 10 minuten wordt Vigo goed de di-
epte ingestuurd door Ricardo. Na een 
goede rush wordt de kans goed afge-
maakt, 1-0. Vlak voor de rust de onrust 
en terugval bij Kolping. In een tijdbestek 
van 5 minuten weet Dynamo drie keer te 
scoren. Na de rust een sterk Dynamo en 
Kolping krijgt nauwelijks kansen. Bloyce 
gaat nog een keer op de keeper af maar 
wordt van de bal gelopen.Vlak voor tijd 
weet Dynamo nog een keer te scoren en 
kopt Jelle de bal nog een keer ongeluk-
kig in eigen doel. Jammer volgende keer 
beter.

Ni-Coach

Kolping Boys D6– GSV  D2  (1-7)
Weer een D2 tegenstander! De eerste 
helft een aantal goede kansen voor 
Kolping. Ricardo, tot twee maal toe, en 
Vigo, na een geweldige rush, weten het 
net niet te vinden of stranden op de 
keeper.. GSV slaat vlak voor de rust twee 
keer toe. Na de rust is het Kolping dat 
snel op 1-2 komt. Bloyce weet na goed 
doorzetten raak te schieten. Daarna 
hangt de gelijkmaker in de lucht, maar 
de goal valt niet. Vervolgens neemt GSV 
het initiatief weer over en loopt in no 
time rap uit tot 1-7. 

Ni-Coach

Berdos D4-Kolping B. D7 (1-8)
Na het nipte verlies van vorige week te-
gen HSV (2-1) gingen we met volle moed 
op weg naar Bergen, waar we moesten 
spelen tegen Berdos D4. Berdos had im-
mers met grote cijfers verloren van HSV, 
dus theoretisch gezien maakte we een 
kans op onze eerste overwinning. De 
wedstrijd stond op het punt van begin-
nen, maar waar was de keeper Bojan 
gebleven. Ik vroeg aan onze vaste vlag-
ger, de vader van Roy, wat hij met Bojan 
gedaan had. Hij verzekerde mij dat hij 
van niets wist, gelukkig was Plien ( de 
coach) opeens in het zicht en dan kan 
Bojan niet ver zijn. Bojan stond in het 
doel en we konden beginnen. De man-
nen van D7 begonnen zeer aanvallend 

en kregen verschillende kansen die er 
helaas niet ingingen mede door goed 
keeperswerk van de keeper van Ber-
dos. En als Berdos gevaarlijk dicht bij 
ons doel kwam, stond daar altijd onze 
nieuwe man, Jassine. Die het fantas-
tisch deed als laatste man. Welkom 
Jassine in de D7. Halverwege de eerste 
helft kreeg Youri de bal van Roy, die op 
zijn beurt richting het doel van de te-
genstander liep. Hij gaf een mooie pass 
aan Rachentley en die scoorde de 0-1. 
Geweldig wat een vreugde. Rachentley 
had de smaak te pakken en nam ook de 
0-2 voor zijn rekening. Ook de rest van 
de mannen hadden de smaak te pakken 
en bleven aanvallen en overspelen. De 
keeper van Berdos was daar blijkbaar 
zo van onder de indruk dat hij verkeerd 
uitschoot en de bal gaf aan Roy, die daar 
wel raad mee wist, 0-3. Helaas werden 
we een aantal keren onterecht terug-
gefl oten vanwege buitenspel, maar dat 
mocht de pret niet drukken. We gingen 
met deze stand de rust in. Rachentley 
dacht blijkbaar dat wat hij in de eerste 
helft kon, ook in de tweede helft kon 
doen en ja hoor hij scoorde de 0-4 en 
0-5. Alle jongens kregen vleugeltjes 
en speelden als nooit tevoren. Er werd 
goed overgespeeld en de verdediging 
stond als een huis. Een tegen doelpunt 
konden ze helaas niet tegengaan, maar 
de jongens waren daar niet van onder de 
indruk. Ze bleven voetballen wat result-
eerde in nog drie mooie doelpunten van 
Jason, Roy en Youri. De eindstand was 
dus 1-8, klasse mannen. Een prachtige 
teamprestatie. En nu ook de volgende 
wedstrijden zoals deze.

Namens de ouders, Monika Smoren-
berg.

Helder E1-Kolping Boys E1 (1-1)
Vandaag hadden we een lastige tegen-
stander in en tegen den helder. Coach 
Youri had een team uit de hoge hoed 
getoverd waarbij we 7 tegen 7 moesten 
spelen om wat meer ruimte in het veld 
te krijgen. In de eerste helft leverde deze 
tactiek een prachtig schouwspel op met 
van onze kant hele mooie aanvallen die 
telkens net niet het beoogde doel oplev-
erde, namelijk een doelpunt. De ouders 
langs de lijn moedigde onze jongens nog 
meer aan maar we moesten toch nog tot 
diep in de tweede helft wachten op de 
1-0 voorsprong die weer tot stand kwam 
na een schitterende aanval langs vele 
schijven en werd afgerond door goalket-
ter Ronald. Daarna kwam er helaas een 

periode dat we vergaten aan te vallen en 
we alleen maar gingen verdedigen Juist 
nu liet Nigel zien dat hij keeperstrain-
ing krijgt jongen je hebt er heel wat te-
gengehouden. Maar jammer genoeg 
bijna 5 minuten in de extra tijd wist den 
helder op 1-1 te komen waarna de sc-
heidsrechter meteen affl oot. Nigel, Bart, 
Wence, Tim, Stein, Ronald Rutger, Mous-
tafa, en Dave prima gespeeld!!!! Al met 
al een leuke pot .       

Kees

KSV E1–Kolping Boys E2 (0–6)
Ondanks de voorspellingen van Erwin 
Krol, was het heerlijk weer deze zaterd-
agochtend 1 oktober. De paraplu kon in 
de auto blijven! De jongens hadden er 
weer zin in deze morgen. Na het verlies 
van vorige week, moest er wat goed 
gemaakt worden en dat deden ze! Het 
eerste doelpunt was van Jochim en de 2e 
van Rodney. En er waren meer kansen, 
die eindigden op de lat, paal of lijn. Dat 
was jammer want het al nu al wel 5-0 
kunnen staan. Maar dapper gingen de 
jongens verder. Gijs, die de eerste helft 
op doel stond, had een mooie redding. 
De tegenstander kreeg de bal er maar 
niet in. Wel een keer in eigen doel, waar-
door het 0-3 voor ons werd. Na de pauze 
gingen de jongens verder met scoren. 
Het werd 0-4 door een treffer van Sacha, 
0-5 door een treffer van Nick en 0-6 door 
een treffer van Jochim. Ook de andere 
jongens, Sietse, Dylan en Lars hebben 
hard gewerkt om dit resultaat te kun-
nen bereiken. Een heerlijke wedstrijd. 
Jos (de trainer/coach) ging uit zijn dak “ 
Alles ging goed, er werd goed verdedigd, 
op het middenveld stond het goed en de 
spitsen konden nog scoren ook!”. Ook 
de ouders langs de lijn waren positief 
enthousiast en zo hoort het ook!! Su-
Sanne

Kolping Boys E2-SVW  E2 (7-1)
In de Treffer stond dat de wedstrijd 
vandaag om 10.15 uur moest beginnen. 
Iedereen was op tijd, de tegenstander 
met aanhang, de scheidsrechter en wij 
(de supporters van E2). Alleen de spe-
lers van de E2 waren nergens te beken-
nen. SVW dacht bijna al reglementair 
gewonnen te hebben, toen onze jon-
gens eindelijk aan kwamen rennen. Jos 
meldde dat het precies 10.15 uur was 
op zijn horloge, zouden wij het dan al-
lemaal verkeerd hebben? Nu ga ik het 
toch maar over de wedstrijd zelf heb-
ben, daar waren we allemaal voor ge-
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komen. Het begin was wat aftasten 
en er waren wat kansjes over en weer, 
maar onze keeper Jochim hield zijn doel 
schoon. Dylan speelde op een gegeven 
moment een mooie bal in die Rodney 
teruglegde op Nick, die op zijn beurt een 
mooi schot op het doel loste, 1-0. SVW 
liet het hier niet bij zitten en ging ook in 
de aanval. Een mooi schot in de boven-
hoek bracht de stand weer gelijk. Onze 
jongens bleven de combinaties zoeken 
en aanvallen. Rick schoot weer op het 
doel, maar de keeper stopte hem. Rod-
ney was attent en zorgde in de rebound 
voor de 2-1. Hij zorgde later ook voor de 
3-1 met een mooi afstandsschot. Met 
deze stand gingen we de rust in. Onze 
jongens kwamen gretiger terug het veld 
op na de limonade. Rodney schoot op de 
paal, maar nu was Sasha zeer attent en 
scoorde de 4-1. De jongens bleven aan-
vallen wat ook kon, doordat onze verd-
edigers Lars, Gijs en Dylan prima werk 
afl everden en soms ook gevaarlijk mee 
naar voren kwamen. Klasse jongens. Dit 
alles zorgde er wel voor dat onze keep-
er in de tweede helft, Nick, niet veel te 
doen had. Rodney scoorde nog twee 
doelpunten de 5-1 en de 7-1 ( prachtige 
voorzet van Sasha). Jochim nam de 6-1 
voor zijn rekening. Sietse probeerde ook 
nog een keer te scoren, wat helaas niet 
lukte. Ook Dylan die spits was geworden 
na het uitvallen voor Rodney was dicht 
bij een treffer, maar het bleef bij 7-1. Het 
was een heerlijke wedstrijd mannen.

Namens alle trotse supporters, Monika 
Smorenberg.

Kolping Boys E3-SVW E3 (5-3)
Kunnen wisselspelers het verschil mak-
en? In het duel tegen SVW kon coach 
Martijn in ieder geval regelmatig twee 
verse spelers inzetten. De Heerhugow-
aarders hadden slechts zeven man. Die 
waren overigens niet te onderschatten. 
Want al na drie minuten keek Kolping te-
gen een 0-1 achterstand aan. Gelukkig 
kogelde de sterk opgekomen Diandro 
een minuut later de gelijkmaker achter 
de SVW-doelman. Een mooie vrije trap 
van Jesper betekende 2-1, maar de te-
genstander bleef gevaarlijk. Een hoge 
bal kwam ongelukkig op de vuisten van 
doelman Stephan en dat betekende 2-2. 
Dat was ook de ruststand, ondanks veel 
doelkansen voor Kolping. In de tweede 
helft betaalde SVW  conditioneel de tol. 
Martin rondde een uitval ¬ na goed aan-
geven van Gile ¬ goed af (3-2). En even 
later vergrootte hij tot opluchting van de 

supporters de marge tot  een veilige 4-2. 
Het werd zelfs nog 5-2 toen Charlie de 
bal aan een SVW-aanvaller onfutselde. 
Zijn steekpass stelde Anton in staat de 
bal koeltjes in het vijandelijke doel te 
prikken: 5-2. De stuiptrekkingen van 
de gevelde groenhemden bleven echter 
verraderlijk. Bij een uitval vlak voor tijd 
gleed doelman Stephan uit. De toeges-
nelde Jochem kon de SVW-inzet niet 
meer keren: 5-3. En met deze moeizame 
zege schudt E3 een medekanshebber in 
de race naar de top voorlopig van zich 
af.

Paulus

Kolping B.E3-Dynamo E1 (3-2)
De eerste helft van de najaarscompeti-
tie zit erop! En het resultaat smaakt 
naar meer. Alleen de eerste wedstrijd 
tegen BOL werd verloren. Vervolgens 
boekte E3 vier prachtige overwinningen 
op rij. Het levert een voorlopig knappe 
tweede plaats op. Maar wat werd de 
wedstrijd tegen Dynamo uiteindelijk een 
nerveuze nagelbijter! Onnodig, want in 
de eerste helft liet Kolping Boys zien 
hoe het moest. Alleen de doelpunten 
waren verschrikkelijk duur. Kansen ge-
noeg, maar pas vlak voor rust slaagde 
topscorer Martin erin om na een mooie 
combinatie met Charlie en Jochem 1-0 
te scoren. In de tweede helft was het 
Gile die gelukkig snel de marge verg-
rootte:0-2. Maar toen begon Dynamo 
druk te zetten. De ploeg uit Ursem wist 
zelfs langszij te komen: 2-2. Razensnel 
sloeg Kolping echter terug. De eerstvol-
gende aanval werd door Dimaggio met 
een onhoudbaar schot afgerond: 3-2. 
Tien angstige minuten volgden. Maar 
gelegenheids-keeper Diandro (vaste 
doelman Stephan was verhinderd), ge-
holpen door libero Jesper en Anton op 
de backpositie hielden het doel schoon. 
Het eindsignaal van de scheidsrechter 
kwam als een verlossing. De komende 
wedstrijd uit tegen BOL zal het erom 
spannen. Wint E3, dan staat het samen 
met de Langedijkers aan kop. Die heb-
ben echter wel een beter doelsaldo.   

Paulus

SVW E4-Kolping Boys E4 (0-5)
E4 gaat maar door met winnen.

De eerste vier wedstrijden was het team 
van E4 niet te stuiten zo ook vandaag. 
Onder het genot van een heerlijk herf-
stzonnetje traden onze mannen weer 
aan in de vertrouwde opstelling. Louis 

de begeleider van E4 had een pracht 
excuses om ook tussen onze kanjer op 
het veld te lopen en want hij was de sc-
heidsrechter. Na een gelijk opgaande 
start van beide teams slaagde E4 er ge-
leidelijk in de wedstrijd naar hun hand 
te zetten. Maarten onze ijzersterke spits 
maakte in de eerste helft een echte hat-
trick. Vooral de 0-3 was een prachtige 
aanval: Leon, onze keeper, schot de bal 
ver naar voren, waarna de bal direct 
voor het doel werd gebracht en koel 
door Maarten werd ingeschoten. Na de 
rust stond Maarten achter en Jesse in 
de spits die er 4-0 van maakte. De sc-
heidsrechter had vervolgens even geen 
controle over het spel toen hij affl oot 
voor een blessure van Emiel. Iedereen 
behalve Emiel en de scheids gingen ge-
woon door met voetballen.Gelukkig was 
Emiel weer snel op de been en kon hij 
zich weer in de strijd mengen. Het laat-
ste doelpunt kwam op naam van Tom 0-
5. Jongens: Dex, Daan, Sander, Thomas, 
Tom, Emiel, Leon, Maarten en Jesse een 
prima wedstrijd.

Bob  

Kolping B. E4-Reiger B. E3 (0-1)
Iedereen was vandaag gespannen. 
We moesten het opnemen Reigerboys 
die eerste stond omdat ze een beter 
doelgemiddelde hadden.  Daan vond de 
wedstrijd zo belangrijk dat hij zelfs met 
een zwaar gekneusde arm wilde spelen. 
We waren aan elkaar gewaagd. Dat bleek 
ook tijdens de wedstrijd. Beide kregen 
kansen en er werd goed gespeeld. Maar 
de bal leek er maar niet in te gaan. Met 
de rust stond het nog steeds 0-0. Na de 
rust kreeg Kolping Boys kans na kans, 
maar het leek wel of de bal er echt niet 
in wilde. Uit het niets schoot Reigerboys 
een bal op het doel, niet hard maar Leon 
zag hem niet aankomen omdat iemand 
hem het zicht ontnam. We stonden 0-1 
achter. Ondanks een laatste offensief 
met veel druk op het doel en een paar 
goede hoekschoppen van Tom en aantal 
mooie acties van Maarten en Thomas 
bleef het helaas 0-1. We waren teleurg-
esteld omdat we ook hadden kunnen 
winnen, maar we moeten nog uit en dan 
pakken wij de punten. Top jongens. Het 
was weer een mooie wedstrijd om naar 
te kijken. We hebben genoten langs de 
lijn. En petje af voor Daan, die ondanks 
veel pijn in zijn arm een groot deel van 
de wedstrijd heeft gespeeld.
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SVW’27 -Kolping Boys E5 (8-0)
Weer eens een uit wedstrijd wat zal het brengen. De laatste wedstrijden gaan niet echt goed want we laten snel ons kopje 
hangen. Vol goede moed gingen we de wedstrijd van start en de toeschouwers hadden er ook weer zin in.Gelukkig was Marnix 
er ook weer na een tijdelijke uitschakeling met een blessure. Deze keer ging hij op doel wat hij uitstekend deed volgens de 
toeschouwers. Maar we kwamen toch weer vlot achter door het niet goed uit verdedigen. Jongens wat is dit slapen we nog we 
missen de felheid. Harder lopen en feller erin. Onze trainer John geeft jullie aldoor training op woensdag en dan gaat het goed 
doe dit ook in de wedstrijd. Voor de rest is er niet veel te melden over deze wedstrijd en laten we nu proberen om meer over 
te spelen en beter te verdedigen. Roep naar elkaar en help elkaar. Dan gaat het echt wel beter. Dus Tom, Yannick, Justin, Roy, 

Kolping Boys B1-Kon.HFC B1 (1-0)
Ja................... daar stond ik weer, op een zonovergoten sportpark De Nollen, alle ingrediënten voor een spannende pot  voetbal 
tussen Kolping B1 en Kon. HFC B1. Allebei 6 gespeeld en 13 punten dus het gaat erom spannen. Helaas heb ik begrepen 
dat de wedstrijd vreemd begon want wat bleek Kon. HFC speelt ook in witte shirts dus  moest Jos als een speer naar huis om 
de AC Milan shirts te halen, hij was gelukkig net op tijd terug met de shirts. Ik heb begrepen dat de vader van Robin Vries de 
taak op zich heeft genomen om vaste vlagger te worden en zag hem ook meteen lopen ............in een keurig trainingspak van 
Kolping! Klasse geregeld leiding, zo hoort het! De wedstrijd begon met een wijziging, Almir in de basis voor Barry die een zware 
week had van school. Al gauw bleek dat de mannen van Mark en Jos er echt voor gingen en helaas was Bon de eerste die 
echt werd aangepakt en was echt even aangeslagen maar hij ging gelukkig door. Al gauw bleek de keeper van HFC niet heel 
sterk te zijn en moesten de kanonnen in stelling worden gebracht! Een goede aanval op gezet door de achterhoede een goede 
steekpass van Bon maar helaas kreeg Jan de Vries hem niet goed onder controle en weg kans. Vlak daarna een vrije trap van 
HFC, hoog voor de goal .............. iedereen schrikt hij gaat erin!!!!!!!!!!!!!  maar de zwakke scheids keurt hem af tot grote schrik 
van HFC geluk voor Kolping! Vlak daarna een kans voor de spits van HFC, een slap schot, dus dat was een eitje voor Patrick. 
Een goede steekpass van Sander Presserie, Jan de vries start een loopactie, valt en blijft liggen tot ieders  schrik!!!!!!!! nog een 
geblesseerde  voor de B1 nee toch....... maar helaas ook voor Jan een ritje ziekenhuis! Lars erin. Na de rust, door een snelle 
actie van Masis, was HFC toch gewaarschuwd voor onze sluipschutter Masis, het schot ging hoog over helaas maar het was een 
waarschuwing blijkt naderhand. Toen een hand omhoog van Roy Langedijk! nee toch en ja hoor ook Roy Langedijk eruit en Paul 
v. Wanrooy erin.  Kolping kreeg een vrije trap na weer een Zware overtreding op Bon, hoog voor, maar afgeslagen door de sterke 
defensie van HFC . Toen een moment van Masis, hij was erlangs met een snelle actie en iedereen riep dat hij moest voorschi-
eten........ maar wat doet hij nou HIJ SCHIET OP DOEL EN ZELFS VAN DER SAR zou hem alleen hebben horen fl uiten..............1-0.  
De goed spelende Jasper Afman werd gewisseld voor Jeroen Koenis . Nu nog een paar minuten wachten op het eindsignaal en 
zoals altijd duren die minuten UREN....... helaas, maar door missen van een paar kansjes van HFC en goed verdedigen van de 
achterhoede en foutloos keepen van Patrick hebben ze de punten in Oudorp gehouden. Mannen ik heb wederom genoten van 
jullie en sta volgende week tegen WGW weer langs de lijn.

De weer tevreden toeschouwer.

Castricum B1- Kolping Boys B1 (1-8)
Nu een keer om 8.15 uur verzamelen ............! Ging dat lukken vroegen Mark en Jos zich af? We hebben geen goed gevoel 
om vroeg te voetballen ( lees Fortuna Wormerveer! ). Dat verzamelen op zo’n vroeg tijdstip is toch moeilijk bleek maar eens 
weer!........... Jongens eerder naar bed en op tijd eruit! Masis was er niet, waar was hij nu weer????? HET BLEEK DAT HIJ MET 
DE BUS ZOU KOMEN! Toch vertrokken de Boys van Mark en Jos zonder Masis. Jos zou even wachten bleek later. Jos schijnt voor 
taxi gespeeld te hebben en heeft Masis opgehaald!!!!!!!! Mazzel Masis. Aangekomen bij Castricum zijn ze zich gaan omkleden 
en bleek dat Jochem op 4 speelde, op de plaats van onze Paul die op zijn sloffen op het veld verscheen. Het blijkt dat hij toch 
wel lang is uitgeschakeld. Bon op de plaats van de geblesseerde Lorenzo Lars mocht beginnen op de plaats van Masis en 
Barry op zijn vertrouwde plaats op 11.Na 10 min met wat  heen en weer geschuif van de bal kwam de eerste echte aanval op 
gang .Robin de Vries had een leuke actie, schoot en wat bleek tot ieders verbazing hij ging erin........... 0-1. Daarna een aanval 
over veel schijven Robin de V. schoot diep op Jan de V. (goede loopactie van Jan) en een doelpunt uit het boekje ........0-2. Vlak 
daarna een vrije trap van Jan het kanon maar helaas hij was net over. Het bleek al snel dat Castricum toch niet zo’n goede 
ploeg was en ze mochten hier geen punten laten liggen. In de 20e min een pass van Robin de V. (Jan liep goed weg om de 
weg vrij te maken voor Lars) en jawel hoor......  0-3. Daarna viel Rodney uit????? gebeurde er wat????????? Jeroen Koenis 
was zijn goede vervanger, maar de B1 liep toch  even te zoeken en kreeg Castricum een paar piepkleine kansjes. Daarna een 
onderbroken aanval een goede loopactie van Bon waardoor Jeroen Koenis kon voorzetten en  Robin de Vries kon met het hoofd 
scoren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 0-4.   Nu kwamen de kansen in een vlug tempo waarvan Barry er een paar kreeg maar de bal wilder er 
niet in! Na een prachtige voorzet van hun donkere parel Sander Preserie kon Robin de Vries wederom met het hoofd  0-5 laten 
aantekenen. Vlak erna de gelijkmaker en cadeautje van ons aan Castricum voor de geboden tegenstand 1-5. Door goed werk 
van Barry kon Almir de 1-6 aantekenen en kon Masis ook nog voor een doelpuntje zorgen vlak voor tijd. Een moment wil ik 
nog eventjes opmerken ....waarom werd het doelpunt van onze kleinste man van de selectie Brian Bruyn afgekeurd????? Voor 
mij telt hij wel klasse jongens. Ik ga elke week kijken en zie sommige jongens echt groeien. Wat o wat krijgen die jongens voor 
training van Mark en ass.???????????

Een toch weer tevreden toeschouwer die weer goed voetbal heeft gezien op zaterdagochtend vroeg. Op naar de volgende 
tegenstander  de Kon HFC....



-16-

DAMES 1 IN DE EERSTE KLASSE

Kolping Boys Da.1- TYBB Da.1  3 - 1 (1 - 1 )
Kolping maakt het zich onnodig moeilijk tegen TYBB.

De tweede thuiswedstrijd wint Kolping van TYBB uit Haarlem door twee doelpunten van Andrea de Wit en een doelpunt van 
Marjolein Butter terwijl Nathalie van Norden voor TYBB scoorde. Kolping begint erg sterk aan de wedstrijd, het speelt een hoog 
tempo en creeert de nodige mogelijkheden. De eerste echte kans is er voor Stefanie van der Klein maar de bal verdwijnt over 
het doel. In de 17e minuut is Andrea de Wit die met een prachtig schot Kolping op voorsprong schiet. Amper twee minuten later 
is het Marjolein Butter die zich goed vrij speelt en vanaf de zestienmeter op het doel schiet, het schot eindigt op de lat. Hierna 
daalt het tempo en TYBB begint mee te voetballen zonder echt gevaarlijk te worden. Veel foutieve passes zorgen ervoor dat het 
middenveld net een fl ipperkast lijkt, het geheel ziet er wat chaotisch uit. Ook de gelijkmaker komt zomaar uit de lucht vallen. Een 
voorzet eindigt op de wel erg vrij staande van Norden, die dit buitenkansje niet mist en vlak voor de rust de gelijkmaker scoort. 
In de tweede helft haalt Kolping het niveau van de eerste minuten en de nodige kansen worden weer gecreëerd. Zo eindigt een 
schot van Ilja van der Deure op de kruising. Kort hierna wordt Marjolein Butter door keepster Lisette Hamidovic binnen de zestien-
meter gevloerd en krijgt Kolping een strafschop mee. Hamidovic maakt haar fout goed door de strafschop, genomen door Brigitte 
Pluijmers, te stoppen. De domper wordt snel verwerkt doordat Matjolein Butter met een prachtige volley, ala van Basten, Kolping 
weer op voorsprong zet. TYBB speelt een verloren partij, het is niet meer in staat om het Kolping nog echt moeilijk te maken. Een 
vrije trap van dertig meter, die over het doel verdwijnt, is het enige gevaar. Kolping heeft nog wat kleine mogelijkheden maar moet 
wachten tot de 88ste minuut op de 3 - 1. Andrea de Wit reageert goed op een foutieve pass en scoort haar tweede doelpunt van 
deze middag.

Opstelling Kolping: Olga Dignum, Lotte van der Klein, Alie van Wanrooy, Joyce Blom, Ilja van der Deure, Leonie van Kilsdonk, 
Yvonne Bakker, Brigitte Pluijmers, Andrea de Wit, Stefanie van der Klein, Marjolein Butter.

Opstelling TYBB: Lisette Hamidovic, Shirley Mienes, Sharon Sopaheluwakan, Linda van Dijk (K. Kluyskens), Natascha Manakker, 
Bianca Vonk, Wendy Merbis, Monique Vakkers (Nathalie van Norden), Angelique Shields, Denise Brinkman, Nadine Nedder.

Scheidsrechter: J. H. Loew
Gele kaarten: Brigitte Pluijmers (Kolping), Natascha Manakker en Lisette Hamidovic (beide TYBB)
Scoreverloop:
17 min. 1 - 0 Andrea de Wit
42 min. 1 - 1 Nathalie van Norden
65 min. 2 - 1 Marjolein Butter
89 min. 3 - 1 Andrea de Wit

Saestum Da.2 - Kolping Boys Da.1  2 - 1 (0 - 1 )
Kolping verliest in blessure tijd van een goed Saestum.

Door de eerste echte herfst buien waren de velden, op het hoofdveld na, afgekeurd bij Saestum. Zodoende kon er om 14:30 uur 
afgetrap worden op een droog maar matig veld. Kampioenskandidaat Saestum wint (terecht) maar de druiven voor Kolping zijn 
wel erg zuur. Saestum heeft in het begin van de wedstrijd in handen, het domineert en is veel in balbezit. Tot echte kansen komen 
zij niet en het enige gevaar moet komen uit een vrije trap die door de debuterende keepster Melissa Broersen wordt gestopt. 
Ook Kolping deelt zijn eerste plaagstootjes uit, Andrea de Wit speelt zich goed vrij maar schiet over en een vrije trap van Ilja van 
der Deure beland in de handen van keepster Amanda Meijer. Vervolgens golft het spel heen en weer met de betere kansen voor 
Saestum, maar alles strand bij Melissa Broersen en één keer helpt de paal. Kolping krijgt via Yvonne Bakker, kopbal net naast, en 
Marjolein Butter, schot in de handen van de keepster, wat kansen. Net na het half uur komt Kolping op voorsprong, Andrea de Wit 
wint het duel van haar directe tegenspeelster en scoort koelbloedig de 0 - 1. Tevens de ruststand. Saestum start de tweede helft 
furieus en het doel van Kolping wordt bestormt. Aanval na aanval zet Saestum op maar strand telkens en de frustaties begin op 
te lopen. De duels worden harder en de blessure behandelingen nemen toe. Kon Kolping in de eerste helft nog mee voetballen 
in de tweede helft is daar bijna geen sprake van. Saestum is de betere ploeg en eigenlijk is het wachten op de gelijkmaker. De 
gelijkmaker komt pas in de eerste minuut van de blessuretijd, in het zestienmeter gebied is een duel en beide testen de kwaliteit 
van de shirtjes. De scheidsrechter, allang geen objectieve leidsman meer, ziet er een strafschop in die benut wordt. Saestum ruikt 
bloed en gaat vol voor de winst in de blessuretijd. De blessuretijd gaat maar door, en maar door. In de twaalfde minuut van de 
blessuretijd scoort Saestum dan eindelijk de winnende treffer, een corner schiet door en wordt met de arm bij de tweede paal 
stilgelegd en binnen geschoten. Na een uur in de tweede helft gespeeld te hebben vind de scheidsrechter het genoeg en fl uit af en 
wint een goed spelend Saestum en keert Kolping met lege handen terug naar Alkmaar. Quote van de scheidsrechter voorafgaand 
aan de wedstrijd: ik heb nog nooit vrouwen gefl oten en ik ben het nu 2 x verplicht, dan maar gelijk in het begin van het seizoen 
dan ben ik maar gelukkig vanaf.

Opstelling Saestum: Amanda Meijer, Sylvia Beekhuis, Renate Versluis, Jennifer Houben, Merel Snoeck, Astrid Cevaal (45 min. 
Renée de Vries), Marije van Montfoort, Mirte Roelvink, Marije Brummel, Vanessa Middelkoop, Marleen van Wamel.

Opstelling Kolping Boys: Melissa Broersen, Lotte van der Klein, Alie van Wanrooy (75 min. Leslie van Duin), Joyce Blom, Ilja van 
der Deure, Leonie van Kilsdonk (45 min. Gitta Carper), Yvonne Bakker, Brigitte Pluijmers, Andrea de Wit, Stefanie van der Klein, 
Marjolein Butter.
Scheidsrechter: P. J. van Os


