
-1-

DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

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

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 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
Op pagina 2 van deze Treffer stelt onze nieuwe voorzitter Jan Brammer zichzelf 
aan u voor.

Het eerste dameselftal won 16 oktober met 1-0 van Alkmania, en het verloor 
afgelopen zondag nipt van SJC Noordwijk. Beide wedstrijdverslagen vindt u in 
in deze Treffer. Ons vlaggenschip bij de heren speelde op zondag 16 oktober 
tegen Vios, bij een 0-0 tussenstand werd de wedstrijd gestaakt doordat de 
scheidsrechter gebleseerd uitviel. 

Op de pupillenpagina treft u de best verkopende lotenverkopers van de Grote 
Club Aktie aan, zij worden zaterdag 5 november in het zonnetje gezet.

De redactie.
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 VAN ONZE NIEUWE VOORZITTER

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Alkmaarsche Boys 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Keijsper-Reus bv
specialisten in: Tegelwerk & Natuursteen

Albatrosweg 38, 1826 KH Alkmaar
072-5613268 

&
Reclame Reus.

   Berenkoog 42a 1822 BJ Alkmaar.
   Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende teksten/logo’s en Spandoeken.

  072-5614739, fax 0725644124.

Van de voorzitter
Zoals U in de vorige treffer heeft kunnen lezen ben ik per 30 september jl. tijdens de alge-
mene ledenvergadering benoemd als nieuwe voorzitter van Kolping Boys. Velen zullen mij 
nog wel uit het verleden herinneren als spelend lid ,echter voor degene die mij nog niet ken-
nen wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Jan Brammer, 50 jaar oud, gehuwd, drie 
kinderen en woonachtig in het centrum van Oudorp aan de Herenweg. In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam als bedrijfsleider bij een middelgroot aannemingsbedrijf uit Krabbendam, 
waar velen tijdens de training via de boarding tegen aan trappen. Vanaf mijn tiende jaar ben 
ik bij de pupillen van Kolping Boys begonnen op de voormalige velden aan de Herenweg in 
Oudorp.

In de jaren ‘70 en ‘80 over een periode van 14 jaar  als speler en aanvoerder gespeeld in het 
eerste elftal als middenvelder en later als laatste man. In de jaren ’90 nog twee jaar deel uitgemaakt van de BTC. 
De laatste jaren heb ik de vereniging door omstandigheden  niet meer van dichtbij meegemaakt maar wel als lid 
van de vriendenclub via de treffer en de overige media. Ik was dan ook aangenaam verrast en vereerd dat Jacco 
mij  juni jl. namens het dagelijks bestuur belde met de vraag of ik bereid was om de vacature, ontstaan door zijn 
vertrek naar Brabant, in te vullen.  De komende periode ga ik eerst gebruiken om kennis te maken met de diverse 
commissies, vrijwilligers, overige leden en betrokkenen, om mij zo een beeld te vormen over het reilen en zeilen bin-
nen de vereniging. Samen met de overige bestuursleden en commissies vertrouw ik erop dat we naar de toekomst 
toe de club verder kunnen uitbouwen als een fi nancieel en sportief gezonde vereniging, met als doelstelling voor 
de komende jaren de terugkeer van de selectie elftallen naar een hoger niveau. Ik hoop U spoedig te ontmoeten en 
wens jullie allen veel voetbalplezier in vooral goede gezondheid toe.

Groeten, Jan Brammer.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 29+30 oktober 

groep 2 en 1

Zat./Zon. 5+6 november

groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 29 oktober

08.00 uur: 1e

12.30 uur:  1e

Zondag:  30 oktober

09.00 uur:  A3

13.00 uur:  A3

Zaterdag:  5 november

08.00 uur: A2

12.30 uur: A2

Zondag:  6 november

09.00 uur:  B1

13.00 uur: B1

Secretariaat:  

Zondag:  30 oktober 

09.00 uur:  T.Vrasdonk-Ome Jaap

13.00 uur: P.Ursem-N.Appeldoorn

Zondag:  6 november

09.00 uur: J.Wijts-Ome Jaap

13.00 uur: A.Reus

Zondag 30 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Alkm. Boys 1 14:00 ….. J.P. Engel
4e vrij   
6e vrij   
7e Berdos 3 10:00 09:15 C. de Goede
Da3 Succes Da1 14:00 13:15 J. de Wit
MS A1 Hellas Sport MS A1 10:00 09:15 GSB
A3 Adelbert A1 12:00 11:15 H. van Ginkel
A4 Callantsoog A1 12:00 11:15 N. Neuvel
B2 SDOB B1 10:00 09:15 M. Wijnen

Uit
Elftal      Tegenstander         Aanvang   Vertrek 
2e LSVV 2 11:00 ….. 
3e Zeevogels 2 11:00 10:00 
5e Bergen 4 12:00 11:00 
8e Koedijk 6 14:30 13:30 
Da2 Zouaven Da1 14:30 13:15 
A2 Hollandia T. A1 12:00 11:00 
A5 ADO A5 14.30 13.30 
                  
Zondag 6 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
2e Alc. Victrix 2 11:00 ….. P. de Vries
4e Bergen 3 12:00 11:15 N. Neuvel
5e vrij   
6e DWOW 2 12:00 11:15 C. de Goede
8e Hugo Boys 3 10:00 09:15 GSB
Da2 Valken Da1 14:00 13:15 Sj. Schut
Da3 Alw. Forward Da3 14:00 13:15 GSB
A1 SVW A1 11:00 ….. R.P.A. Agema
A2 ZAP A1 14:00 13:15 J.C. Boschma
A5 LSVV A2 10:00 09:15 C. Marees

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e DTS 1 14:00 ….. 
3e SVW 3 11:00 10:00 
7e HSV 6 14:00 13:00 
A3 Foresters A2 14:00 13:00 
A4 SRC A2 11.30 10.30 
B2 Dirkshorn B1 11:00 10:00 
MS A1 Buitenveldert MS A2 10:00 08:30 
                  

Rust
De scheids drinkt thee

haalt terug wat hem is overkomen

Al die jaren bespot

het is mooi geweest

Stiekem sluipt hij weg

door een zijdeur afgegaan

Wat achterblijft

is een kapotgedrukt bekertje

(keurig in de prullenbak)
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 15+16 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1ste Vios 1 gestaakt (0-0)
 2e KGB 2 1-0
 3e Meervogels 2 0-4
 4e Victoria 4 3-4
 5e Succes 3 3-3
 6e Vios 5 3-3
 7e LSVV 5 1-4
 8e de Rijp 4 7-2
 Da1 Alcmaria Da1 1-0
 Da2 SRC Da1 uitgesteld
 Da3 Winkel Da3 1-5
 Ma1 LSVV Ma1 1-4
 ms.ju. B2 vrij ! X
 ms.ju.B1 P.S.C.K. ms. Ju.B1 5-0
 A1 Zeeburgia A1 1-12
 A2 Hollandia A2 2-1
 A3 Limmen A3 4-2
 A4 HOSV A1 3-4
 A5 SVW A4 3-6
 B1 W.G.W. B1 0-6
 B2 Hugo Boys B1 4-1
 B3 Winkel B1 0-0
 B4 Koedijk B4 0-4
 B5 K.S.V. B3 8-1
 C1 Velsen C1 7-0
 C2 Hugo Boys C1 6-4
 C3 Alcm. Victrix C1 6-2
 C4 B.O.L. C2 9-1
 C5 A.D.O.’20 C9 18-0
 C6 Koedijk C6 1-7
 C7 Zeevogels C2 1-4

Zaterdag / Zondag 22+23 oktober
 Team KB Tegenstander Uitslag

 5e DTS 3 7-1
 7e Alcmaria Victrix 4  3-2
 Da.1 SJC Da.1 2-3
 Da.2 Koedijk Da.2 0-3
 Da.3 Dirkshorn Da.1 3-3
 A1 Hoofddorp A1(vr.sch.) 3-2
 A4 Koedijk A3 0-7
 B1 J.V.C. B1 3-2
 B3 A5 3-2
 C1 ADO’20 C1 0-3
 C2 Koedijk C2 (vr.sch.) 1-2
 C3 LSVV C3 (vr.sch.) 4-3
 C4 LSVV C4 (vr.sch.) 2-2

JOEY KIELA 50e FUTSALLID VAN 
KOLPING BOYS
Het futsal (want zo wordt het zaalvoetbal tegenwoordig ge-
noemd) bij Kolping Boys is ruim 20 jaar geleden gestart, waar 
(de oudjes onder ons weten dat nog) ook nog gespeeld werd 
in de veilinghallen!!! Nadat het ledenaantal bij Kolping Boys 
jarenlang vrij stabiel bleef, is het de laatste jaren behoorlijk ge-
groeid, mede door de inspanningen van de KNVB op het gebied 
van het jeugdfutsal.Inmiddels bestaat onze futsalvereniging 
uit 5 herensenioren en één C-junioren team, waar ook dames-, 
veteranen- en nog veel meer jeugdteams van harte welkom 
zijn. 

Na het 100e lid bij het damesvoetbal kunnen we bij de futsal nu 
ook een mijlpaal noteren: het 50e lid!!! De gelukkige bleek Joey 
Kiela te zijn, die als keeper voor het C-1 junioren futsalteam 
werd aangetrokken.Peter Verhoeven, coördinator van het futsal 
bij Kolping Boys, reikte op vrijdag 14 oktober j.l. namens Kolp-
ing Boys een Intersport Megastore kadobon en een heuse Kolp-
ing Boys mok aan de verraste Joey uit, die daarna in het bijzijn 
van zijn, tikkeltje jaloerse, teamgenoten blij kijkend op de foto 
werd gezet.
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PUNTSGEWIJS

De voetbalpoule 2005-2006
De eerste tussenstand, eerst een paar opmerkingen:

Bij wedstrijddag 3 is Vios- Duinrand S na 15 minuten gestaakt, deze wedstrijd is dus niet meegeteld. In deze 
ronde waren 4 deelnemers met 1 goed n.l. A. Peperkamp, Sj. Schut, C.Peperkamp en N.Zonneveld. Geen van de 
deelnemers had alle 5 de wedstrijden goed  voorspelt.

Bij wedstrijddag 4 viel op dat er 4 deelnemers alle 6 de wedstrijden goed voorspelt hadden. En wel Gre Korn, Cor 
Horn, Gerda Reus en A.Reus. Er waren geen deelnemers die minder dan 2 voorspellingen goed hadden. Dus een 
makkelijke ronde, of we hebben veel kenners onder ons.

Wedstrijddag 5 had geen van de deelnemers alle wedstrijden goed voorspelt, er was een dame die er vijf goed had 
en wel Simone Verhoeven. En er waren 5 mensen met 1 goed.

Er was  in ronde 6 maar liefst 5 keer een tweetje, er werd in deze ronde goed gescoord. Er waren maar 3 mensen 
met 1 goed en wel Ed Pronk, D. Molenaar en G.Wijnker. In deze ronde had toppertje Bianca Vader alle wedstrijden 
goed voorpelt.

In de zevende ronde is Vios- Kolping Boys gestaakt en niet meegeteld. Er waren 2 deelnemers met 5 goed n.l. Peter 
Verhoeven en P.Diependaal.

Hieronder volgt de tussenstand na wedstrijddag 7:

(21 punten)  1e:  Bianca Vader   

(20 punten)  2e:  A.Reus en S.Verhoeven  

(19 punten)  4e:  G.Bobbeldijk, Alie Floris, Gre Horn, Cor Horn, Cris Reus, P.Verhoeven, en L.Wortel

(18 punten)  11e: P.Diependaal, R.Diependaal, J.Gilling, Alette Reus, S.Teerhuis jr. , en J.Vader

(17 punten)  17e: A.Siebenbrodt, J.Teerhuis, E.Ursem, P.Vessies

(11 Punten)  47e: G.Wijnker en N.Koelman

(10 punten)  49e: P.Klaver, G. v/d Waal en D.Molenaar

  (9 punten)   52e: N.Zonneveld en A.Peperkamp

Groetjes,

Verplaatsing feestavond Vriendenclub
“In verband met omstandigheden wordt de eerd-
er aangekondigde feestavond van de ‘Vriendenclub 
Kolping Boys’ van 19 november verplaatst naar het voor-
jaar 2006.” U zal tijdig worden geïnformeerd over de nieu-
we te bepalen datum.

Het bestuur “Vriendenclub van Kolping Boys”

30 november beperkt parkeer-
gelegenheid  op ons complex
30 november beperkt parkeer-
gelegenheid  op ons complex
30 november beperkt parkeer-

In verband met een evenement bij roeivereniging AZRV naast 
ons complex, zal er 30 november beperkt parkeergelegenheid 
zijn. Wij verzoeken jullie die dag zoveel mogelijk met de fi ets 
naar het complex te komen.

Kledingbeurs 12 november
Wegens groot succes organiseert de pupillencommissie van 
Kolping Boys op zaterdag 12 November weer een kledingbeurs 
voor tweedehands voetbalkleding en voetbalschoenen. Tevens 
is er ook een verkoop van nieuwe kleding en andere sport-
artikelen van bijvoorbeeld tassen. De beurs is van 08.30u 
tot 12.00 en wordt gehouden in de kantine. U kunt de kled-
ing inbrengen op woensdag 9 November van 14.00 uur tot 
16.00 uur in de kantine van Kolping Boys. Schrijft u duideli-
jk uw naam en de prijs op een papiertje en bevestig dat 
aan het kledingstuk. Mocht u echt verhinderd zijn op deze 
datum, neemt u dan contact op met mevrouw Ineke Verberne 
tel. 072-5127118.
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VERSLAG KLAVERJASSEN
    

        19 tafels         
        op vrijdag 21 oktober 2005
U leest het goed. Wat een geweldige start, na een indrukwekkende minuut stilte voor Jaap, van de eerste klaverjasdrive van 
dit seizoen. En dat zag er om kwart voor 8 nog niet naar uit. Maar dat kwam mede ook door het barre weer. Vele bekende, 
maar ook nieuwe, gezichten hadden hun weg gevonden naar ons clubhuis. Stellen, nieuwe stellen, oude stellen, toekomstige 
stellen, kortom het was druk en gezellig en er werd op een hoog niveau gekaart. En toen Gerard en ik, een week of 6 terug, 
tegen elkaar zeiden: het zou leuk zijn om weer een tafel met kaarters in de bestuurskamer te hebben, kon dit nog wel eens 
eerder dan verwacht gaan gebeuren. Maar we hebben de lat ook hoog gelet mede dank zij de verwachtingen die we hebben 
gecreëerd. En ik moet zeggen dat wij een prima avond hebben gehad en, gezien de diverse complimenten die werden uitgereikt 
door de kaartende mensen, jullie ook. Maar de volgende drive is alweer aanstaande. Noteer alvast Vrijdag 18 november, in jul-
lie agenda en voor de mensen die de kat uit de boom wilden kijken: laat die kat maar zitten en kom gezellig. Want al kun je niet 
zo goed klaverjassen, als Humphrey Keijner, Frank de Wit en Bart Koenis al in de prijzen vallen, dan liggen er mogelijkheden 
genoeg. Tenslotte wil ik de barbediening, en een ieder weet wie wij allemaal bedoelen, ontzettend bedanken. Grote klasse en 
natuurlijk zien we jullie allemaal graag weer terug op de 18e november.  

De Uitslag:

1e Willem en Marga Romijn   5892 punten

2e Frank de Wit en Ad v.d. Hoeven   5547 punten

3e Tanja Venneker en Humprey Keijner  5482 punten (in behandeling jury) 

4e Miranda en Tamara    5479 punten

5e Theo Smit en Richard Moser   5145 punten  

6e Bart Koenis en Leon Melchers   5078 punten

Poedelprijs: Hanny Groot en Gerda Cédee  4223 punten (en ze waren echt niet de laagste qua punten)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan willen wij de Spar Supermarkt in Oudorp en Versslagerij Peerdeman (iedere woensdag op de markt in Oudorp) spe-
ciaal bedanken voor de gulle sponsering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan leek het ons leuk om vanaf nu iedere klaverjasdrive 2 elftallen van onze vereniging uit te nodigen om te komen kaarten. 
Oftewel bij deze nodigen wij, Dames 1 en Kolping Boys senioren 7, uit om op vrijdag 18 november te komen kaarten. En is per 
elftal minimaal 6 personen aanwezig, dan ligt er al een leuke attentie op jullie te wachten. En de mensen die de 1e drive zijn 
geweest, weten dat de klaverjas- en loterijprijzen van zeer hoog niveau zijn (DvD speler, Blenders, 1000 delige gereedschaps-
kisten etc. etc.)  en het wordt elke drive hoger.  

Andere Data om te noteren

Vrijdag  18 November   (Sinterklaasdrive en wie weet komt hij zelf om de prijzen uit te delen!!!!)

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,vol is vol)  Start  20:00 uur

Met de vriendelijke groet van Gerard, Hanny, Marian en Gerben
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 29 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Odin ‘59 B1 14:30 ---------- A.P. Loos
B4 Dynamo B2 14:30 13:45 J. Kraakman
B5 de Blokkers B3 14:30 13:45 D. Makelaar
C3 Egmondia C1 13:00 12:15 N. Kieft
C4 SVW ‘27 C4 14:30 13:45 E. v. Dronkelaar
C6 Kolping Boys C5 13:00 12:15 H. van Ginkel

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A1 AFC ‘34 A1 14:30 ----------
B3 BKC B2 12:45 11:30
C1 Alw. Forward C1 13:45 ----------     
C2 KSV C2 14:00 ----------      
C5 Kolping Boys C6 13:00 12:15
C7 AFC ‘34 C4 12:45 11:45
MS. B1 Dindua MS. B1 10:30 09:00
MS. B2 DZS MS. B1 09:45 08:30

Zaterdag 5 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 BOL B2 14:30 13:45 H. van Ginkel
C1 Jong Holland C1 13:00 ----------     R. de Moed
C2 Flamingo’s C1 14:30 ----------     N. Kieft
C5 SVW ‘27 C5 13:00 12:15 H. Berghammer
MS.B1 Jong Holland MS. B1 14:30 13:45 E. van Dronkelaar
MS B2 Uitgeest MS B2 13:00 12:15 D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 Uitgeest B1 14:30  ---------
B4 Winkel B2 14:00 13:00
B5 Westfriezen B2 14:30 13:30
C3 Zeevogels C1 11:00 10:00
C4 SSV C1 11:00 10:00
C6 Victoria O C2 13:00 12:00
C7 Foresters C3 14:45 13:45

DIENSTEN:

Kantine: 

Zat./Zon. 29+30 oktober 

groep 2 en 1

Zat./Zon. 5+6 november

groep 3 en 4

Terreindienst:  
Zaterdag: 29 oktober

08.00 uur: 1e

12.30 uur:  1e

Zondag:  30 oktober

09.00 uur:  A3

13.00 uur:  A3

Zaterdag:  5 november

08.00 uur: A2

12.30 uur: A2

Zondag:  6 november

09.00 uur:  B1

13.00 uur: B1

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag:  29 oktober

Paul Konijn / Richard Meijer

Zaterdag:       5 november 

Paul Konijn / Raymond de Niet

Denken jullie nog om het zaalvoetballen op 
dinsdag 27 december ??????????
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !
Zo’n grote nederlaag hebben we de A1 de laatste 25 jaar niet meer zien lijden ! En dat nadat er aanvankelijk  niets aan de 
hand leek te zijn. Sterker nog, Kolping Boys had gewoon met een ruime voorsprong moeten gaan rusten.  Nadat er al wat grote 
kansen om zeep waren geholpen, was het vrije trappenspecialist Rens Langedijk, die van een onwaarschijnlijk grote afstand 
een bal hard en laag in de benedenhoek schoot (1-0). Deze stand leek de rust ook te gaan halen, maar helaas werd een 
terugspeelbal opgepikt door de Zeeburgiaspits (1-1 rust). Na de rust ging alles fout wat er maar fout kon gaan en liep het veel 
betere Zeeburgia uit naar 1-12 ! Snel vergeten deze nederlaag en op naar komend weekend waarin jullie het recht kunnen 
zetten door A.F.C.’34 een hak te zetten. Gesterkt door de 3-2 overwinning in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Hoofddorp 
moet het kunnen ! Een grote nederlaag leed ook de B1 tegen middenmoter W.G.W. Het werd 6-0 en daarmee is alles gezegd. 
Gelukkig herstelde de Winder/van Wonderen-equipe zich middels een 2-3 in Julianadorp bij J.V.C. en blijven ze goed meedoen 
om de bovenste plaats !

C1 behaalde dan eindelijk de eerste overwinning !!. Het zwakke Velsen met 7-0 overlopen en dat gaf wat hoop op een tweede 
positief resultaat bij ADO’20. Maar dat werd niet bewaarheid. Qua voetbal zéker niet de mindere, maar uiteindelijk wél met 0 
punten naar huis (3-0 nederlaag) . Dan moeten Always Forward en Jong Holland er de komende weken maar aan geloven !! 
Onze tweede elftallen doen het alle 3 meer dan goed ! Te beginnen bij de absolute topper in deze:de B2. De ene na de andere 
overwinning wordt er behaald.Nu weer was Hugo Boys met 4-1 de mindere van de Veel-brigade. Hugo Boys vormde ook de 
ideale tegenstander voor de C2, getuige de 6-4 overwinning voor de jongens van coach Michel. Vriendschappelijk verloren ze 
dan ook nog van het een klasse hoger spelende Koedijk c2 (1-2).

A2 kon wel weer eens een overwinning gebruiken en vond in Hollandia A2 een te kloppen tegenstander. Het werd in een 
spannende wedstrijd 2-1 voor Kolping Boys. Afgelopen zondag werd er in Zwaag knap met 2-2 gelijkgespeeld tegen het eerste 
team van de Westfriezen. De spelers van C5 moeten de vorige Treffer wel érg goed gelezen hebben, want ze revancheerden 
zich op niet te misverstane wijze voor de nederlaag de week ervoor. ADO’20 werd met maar liefst 18-0 naar Heemskerk 
teruggestuurd ! Ook de 8-1 overwinning van B5 bij K.S.V. viel op. Mooi werk, mannen !

En niet te vergeten de 9-1 van C4 op BOL c2, gevolgd door een oefengelijkspel tegen L.S.V.V. Ook C3 oefende ook tegen 
L.S.V.V. en won in een spannende pot met 4-3, na een eerdere 6-2 competitiewinst op Alcm. Victrix C1. En dát is natuurlijk 
een prachtige prestatie ! Voor zowel C6 als C7 stond er niet anders dan een nederlaag op het menu. C6 moest met 7-1 de 
meerdere in Koedijk erkennen en C7 was wat zwakker dan de Vogels uit Egmond (1-4). B3 is toch wel een opmerkelijk 
team, want ze speelden voor de 2e achtereenvolgende keer 0-0 op de Nollen. En dát zie je niet vaak in een jeugdwedstrijd. 
Vriendschappelijk tegen ons eigen A5 kon er wel wat meer afgetrapt worden (3-2 winst voor B3). De week ervoor verloor A5 ook 
al . Het werd op het kunstgras tegen koploper S.V.W. 3-6. Het valt voor B4 nog niet mee in een hogere leeftijdsgroep. Ook tegen 
Koedijk werd het een nederlaag (0-4). Na de nederlaag tegen S.V.W. wist A3 weer 3 punten aan het totaal toe te voegen door met 4-2 
Limmen weg te zetten. Tenslotte de A4 van begeleider Jan Bolt. Een goede competitiestart krijgt vooralsnog geen vervolg, want 
2 nederlagen op rij levert natuurlijk niets op !. Leek het tegen HOSV a1 nog wel te gaan (3-4), Koedijk was met de A3 duidelijk 
te sterk (0-7).

Herman de Reus-Vriendenclubbokaal !
De eerste tussenstand in de strijd om deze felbegeerde beker: welk niet-selectieteam behaalt het hoogste gemiddelde wedstri-
jdpunt !? Wie wordt dit jaar de opvolger van de meisjes B1-junioren die de beker vorig seizoen wonnen.

Het heeft er alle schijn van, dat de meidenelftallen zich weer met de hoogste plaatsen gaan bemoeien. Maar ok C4 en C5 doen 
nog volop mee ! De tussenstand per 23 oktober is :

plaats: elftal: wedstrijden: punten: gem:  plaats: elftal: wedstrijden: punten: gem.:

1e ms.A1   5  15 3,00    8e A5   5   7 1,40

2e ms B1   2    6 3,00    9e C3   6   8 1,33

3e C5   6  15 2,50  10e C6   5   6 1,20

4e C4   6  15 2,50  11e B5   5   6 1,20

5e A3   4    9 2,25  12e B4   6   7 1,17

6e B3   5  11 2,20  13e ms B2   3   3 1,00

7e A4   6    9 1,50  14e C7   6   3 0,50

Denken jullie nog om het zaalvoetballen op dinsdag 27 december ??????????
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 25 november

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 28 okt. 19.00 Zaaldienst in Geestmerambacht B!!!  
Vr. 28 okt. 20.10  thuis Geestmerambacht B De Heerstjes 3 8278
Di. 08 nov. 21.05 thuis Geestmerambacht A OZV Obdam 2 12067
Ma. 14 nov. 20.55 uit De Hoornse Vaart Mix/Makel. Alkmaar 3 13247
Vr. 25 nov. 21.05  thuis Geestmerambacht B HSV 2 16129

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 28 okt. 21.05  thuis Geestmerambacht B DGAC 3 8546
Ma.  31 okt. 19.00 Zaaldienst in Noorderend!!!  
Ma.  31 okt. 20.55  thuis Noorderend Danss. Biersteker 1 11695
Vr. 11 nov. 20.00 uit Noorderend Puinhoop United 2 12337
Vr. 18 nov. 21.05 thuis De Oostwal Theater/Dr.Krijgsman 2  13125
Vr. 25 nov. 21.05 uit De Myse Sporting S 2 16509

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 28 okt. 20.10  uit De Myse Ursem 5 8271
Di.  01 nov. 21.00 uit De Oostwal Vrone 4 11692
Di.  08 nov. 22.00 thuis Geestmerambacht A SCALA 1 12463
Vr. 18 nov. 19.00 Zaaldienst in De Oostwal!!! 
Vr. 18 nov. 19.15 uit De Oostwal PZC 4 12855
Ma. 21 nov. 19.15 uit De Enterij Jong Holland 7 16261

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Di. 25 okt. 19.15  uit Europahal AFC’34 4 8414
Ma. 31 okt. 19.15 uit De Myse Sporting S 3 11801
Di. 08 nov. 19.00 Zaaldienst in Geestmerambacht A!!!  
Di. 08 nov. 20.10 thuis Geestmerambacht A SVW ‘27 13 12300
Vr. 25 nov. 22.00 thuis Geestmerambacht B Hink Sport LSVV 6 16365

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 28 okt. 20.10  thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV 10 8269
Vr. 04 nov. 22.05 uit Deimoshal DVO ‘83/Bar Sportief 3 11268
Vr. 11 nov. 19.15 thuis De Hoornse Vaart Schelvis Boys 4 12058
Wo. 16 nov. 21.50  uit De Watertoren AFC ‘34 6 13257

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vr. 04 nov. 19.15 uit De Meent Alcmaria Victrix C1 22950
Ma. 14 nov. 19.15 thuis De Hoornse Vaart FC Hoogtepunt C1 22737

Voor informatie of vragen over Futsal bij v.v. Kolping Boys bel Peter Verhoeven 072-5153952

Coaches attentie:        
Indien er GEEN scheidsrechter aanwezig is (of tijdens een wedstrijd uitvalt), dan is de thuisspelende ploeg  verantwoordelijk 
voor het regelen/leveren van een scheidsrechter (oftewel een speler of coach of een andere aanwezige). De tegenpartij is 
verplicht deze persoon als scheidsrechter te accepteren. Het niet spelen van een wedstrijd omdat er geen scheidsrechter aan-
wezig is heeft tuchtrechtelijke consequenties voor de thuisspelende ploeg……….(dikke boete en punten in mindering dus) 
En vul de wedstrijdformulieren A.U.B. volledig in!!! Door het niet correct invullen van relatienummers, clubnummer,  wedstrijd-
nummer, namen, datum, klasse, handtekening etc., etc., etc. zijn er al een aantal boetes binnengekomen!!!  
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DAMES EN MEISJES

Kolping Boys DA.1 - Alkmania DA.1  1-0 (0-0)
Kolping Boys houdt de punten in Alkmaar in matig duel. Naar mate 
de wedstrijd vorderde werd duidelijk dat wie scoorde de wedstrijd zou 
winnen, Andrea de Wit scoorde voor Kolping Boys en werd daarmee 
matchwinnares. Om 14:00 uur fl uit scheidsrechter Jak voor de wed-
strijd die voor beide teams belangrijk is, bij winst, voor een plekje 
in de middenmoot. Een nerveus begin van beide elftallen zorgt 
ervoor dat het schouwspel erg matig is. Veel balverlies door foutieve 
passes zorgen ervoor dat het veld eigenlijk gereduceerd kan 
worden tot een Epupillen-veld. Ook de harde wind is een behoorlijke 
plaaggeest die over de lengte van het veld blaast. Na een half uur 
spelen begint Kolping Boys eindelijk wat meer grip op de wedstrijd te 
krijgen en kleine mogelijkheden ontstaan. De grootste kans, vlak voor 
het rustsignaal, is ervoor Leonie van Kilsdonk die na een steekpass 
alleen op de keepster af kan gaan. Helaas brengt de lat redding voor 
Alkmania en is de ruststand 0 - 0. In de tweede helft speelt Kolping 
Boys wel beter en is het langer in balbezit maar komt niet door de 
stugge verdediging van Alkmania. Ook Alkmania krijgt kleine mogeli-
jkheden. Pas in de laatste tien minuten krijgt Kolping Boys echte 
kansen maar strand het steeds op de uitblinkende keepster van 
Alkmania. Vijf minuten voor het einde van de offi ciele speeltijd 
scoort Andrea de Wit de 1 - 0, kort hierna heeft ze zelfs de mogelijk-
heid om haar tweede te scoren maar eindigt haar inzet bij de keep-
ster van Alkmania. De laatste minuten, met wederom een wel erge 
lange blessuretijd, probeert Alkmania om Kolping Boys onder druk 
te zetten maar leidt dit niet tot uitgespeelde kansen. Kolping Boys 
wint en voert de grote middenmoot aan in de eerste klasse C.     

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Lotte van der Klein (40 min. 
Gitta Carper), Alie van Wanrooy, Joyce Blom, Ilja van der Deure, 
Leonie van Kilsdonk (78 min. Meriam van de Sijde), Yvonne 
Bakker, Brigitte Pluijmers, Andrea de Wit, Stefanie van der Klein, 
Marjolein Butter.
Scheidsrechter: dhr. G. M. Jak
Gele kaarten: -
Scoreverloop: 85 min.  1 - 0 Andrea de Wit

SJC Noordwijk DA.1- Kolping Boys DA.1  3-2 (0-0)
Kolping verliest vooral van zichzelf. Een matig Kolping weet in 
de eerste helft een snel spelend SJC op de nul te houden terwijl 
een goed spelend Kolping in de tweede helft de doelpunten weg-

geeft en daardoor de punten onnodig in Noordwijk laat. Op een 
ongebruikelijk verzameltijdstip, 08:15 uur, vertrekt Kolping om 
08:30 uur naar Noordwijk om op een ongebruikelijk tijdstip, 10:30 
uur, de uitwedstrijd tegen het plaatselijke SJC te voetballen. Een 
belangrijke wedstrijd omdat beide teams, bij winst voor Kolping 
zou het nog steeds aan de kop van de middenmoot staan terwijl 
SJC op gelijke hoogte, qua punten, kon komen. In het begin van 
de wedstrijd start Kolping matig en wordt daardoor overrompelt 
door SJC. De thuisploeg is veel in balbezit, maar door goed te 
verdedigen komt Kolping niet echt in gevaar. Pas na een half uur 
spelen lijkt Kolping wakker te worden en het begint een wedstrijd 
te worden. Ook in de laatste minuten van de eerste helft worden er 
geen kansen gecreerd en de ruststand blijft dan ook 0 - 0. Kolping 
start de tweede helft veel beter en SJC wordt onder druk gezet. 
Larissa van der Ham, na rust ingevallen voor de geblesseerde 
Marjolein Butter, is dichtbij de openingstreffer maar wordt goed 
verdedigd en bal gaat naast. Het wachten is op de 0 - 1 maar totaal 
onnodig komt Kolping achter, een uittrap van Olga Dignum wordt 
onderschept en met een fraaie lob komt Kolping achter door een 
doelpunt  Marianne Smit. Kolping is voor vijf minuten het spoor 
bijster, keepster Olga Dignum maakt haar fout ruimschoots goed 
door twee katachtige reddingen SJC van het scoren te houden. 
Ook de 2 -0 door Marianne Smit, die wel erg vrij stond, was een 
opéénstapeling van fouten. Kolping lijkt volledig de weg kwijt te zijn 
maar recht haar rug en laat zien dat het gewoon goed kan voet-
ballen. De moegestreden Gitta Carper wordt vervangen door de 
jeugdspeelster Marije Ruys en Kolping krijgt weer grip op de 
wedstrijd. SJC heeft steeds meer handen en voeten nodig om 
Kolping van het scoren te houden. Uiteindelijk is het Stefanie van 
der Klein die de aansluitingstreffer scoort. Uit een vrije trap net 
buiten het zestienmetergebied, gegeven na een overtreding op 
Andrea de Wit, scoort zij in de winkelhaak. Kolping schroeft hierna 
het tempo nog verder op en SJC is machteloos, wederom uit een 
vrije trap wordt een kopbal nog voorlangs gekopt. Tien minuten na 
de aansluitingstreffer is het dan eindelijk gelijk, een afstandschot 
door Andrea de Wit wordt niet goed verwerkt door de keepster van 
SJC en Larissa van der Ham is sneller bij de bal en kan de gelijk-
maker scoren. SJC lijkt rijp voor de slachtbank, een omhaal van 
Andrea de Wit op de lat, een vrije trap van Leonie van Kilsdonk wordt 
van de doellijn gekopt zijn kansen die niet benut worden. Kolping 
moet na het hoge tempo en het zware natte veld wat gas terug 
nemen en daardoor kan SJC weer terug in de wedstrijd komen. Het 
wint zelfs de wedstrijd doordat er te lang getreuzeld werd bij het 
uitverdedigen, Miriam van der Niet scoort via de binnenkant van 
de paal. Een slotoffensief levert Kolping geen doelpunten meer op 
en gaat met lege handen terug naar Alkmaar.

Opstelling SJC: Tonantzin Godinez, Mariska van Wezel (Marjon 
Andrik) , Jacqueline Aanhaanen, Sandra Schouten, Ellen van der 
Zalm, Joyce van Klaveren, Marianne Smit, Renate Plug (Renske 
van der Niet), Miriam van der Niet, Merel Borst, Nina van der Mast 
(Ilse Braad).

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Joyce Blom, Alie van Wan-
rooy, Yvonne Bakker, Ilja van der Deure, Leonie van Kilsdonk, 
Brigitte Pluijmers, Gitta Carper (Marije Ruys), Andrea de Wit, Ste-
fanie van der Klein, Marjolein Butter (Larissa van der Ham)
Scheidsrechter: dhr. G. J. Bakker
Gele kaarten: -
Scoreverloop:
50 min.  1 - 0  Marianne Smit  
53 min.  2 - 0  Marianne Smit
65 min.  2 - 1  Stefanie van der Klein
75 min.  2 - 2  Larissa van der Ham
84 min.  3 - 2  Miriam van der Niet

Opgelet MB 1 en MB 2
Hier een berichtje van de damescommissie. De KNVB heeft ons deze 
week een brief gestuurd m.b.t. herindelingen, Voor de MS. B1 en 
MS. B2.  Hierna volgt een gedeelte uit de brief: Nu de competities 
enige weken gevorderd zijn, bespeuren wij enorme krachtsverschillen 
tussen de deelnemende elftallen onderling. Om deze reden heb-
ben wij besloten, mede op verzoek van een aantal verenigingen, de 
competitie indelingen drastisch te wijzigen. Er is gekozen voor drie 
lagen, te weten twee hoofdklassen, 11 eerste klassen (bestaande 
klassen intact gebleven met hier en daar wat aanpassingen) en 2 
tweede klassen. In de twee hoofdklassen hebben wij de elftallen 
ingedeeld met veel punten en een hoog doelsaldo, in de tweede 
klasse zijn de teams met de minste resultaten ingedeeld. Er is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met regionale indelingen. In sommige 
gevallen is dit laatste niet voor 100% mogelijk gebleken, maar zijn 
wij overtuigd dat dit nadeel niet opweegt tegen de voordelen. Hopelijk 
speelt nu niveau tegen niveau en kunnen we met recht praten over het 
voetballen met plezier voor alle meisjes in de MS.B categorie. Aldus 
ondertekend door de KNVB. Dit houdt voor jullie in dat jullie sommige 
andere tegenstanders zullen tegenkomen dan in het begin van het 
seizoen het geval was.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 29 oktober

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 KFC 11:30 ---------- 
D6 SVW ‘27 D7 09:00 08:30 Thijs Groot
D7 SVW ‘27 D9 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
F1 SVW ‘27 F2 09:00 08:15 Nikita Pater
F2 SVW ‘27 F3 10:15 09:35 Amine Ouaziz
F3 SVW ‘27 F4 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F4 SVW ‘27 F5 10:15 09:45 Niels Bakker
F5 SVW ‘27 F6 11:30 11:00 
F6 SVW ‘27 F7 10:15 09:45 Rob Pater
F7 SVW ‘27 F8 09:00 08:30 Matthijs van Schie
F8 SVW ‘27 F9 10:15 09:45 Remco Hartman
F9 SVW ‘27 F10 11:30 11:00 
F10 SVW ‘27 F11 11:30 11:00 Sander Twisk
MINI Alkmaarse Boys MINI 09:00 08:30 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 SVW ‘27 D3 09:00 08:10
D4 SVW ‘27 D4 11:30 10:40
D5 SVW ‘27 D2 10:15 09:20
E1 Koedijk E1 11:30 ----------
E2 SVW ‘27 E3 10:15 ----------
E3 SVW ‘27 E2 09:00 08:05
E4 SVW ‘27 E5  10:15 09.25
E5 SVW ‘27 E4 09:00 08:10
E6 SVW ‘27 E6 09:00 08:10
E7 SVW ‘27 E8 10:15 09:25
E8 SVW ‘27 E11 10:15 09:25
E9 SVW ‘27 E9 09:00 08:10

Nieuws:

Wijziging trainingstijden..
De F6 gaat  op woensdag van 16.00 
tot 17.00 trainen. Paco Polonio gaat 
naast de F10 ook de F6 trainen.

Paco, Alvast bedankt en veel plezier 
met deze talentvolle groep.

Gerard Twisk

Wedstrijdprogr. 29 oktober
29 Oktober is door de KNVB alleen 
voor de D1 en E1  een competi-
tiewedstrijd vastgesteld. De rest 
van de teams spelen wedstrijden 
tegen SVW ‘27 uit Heerhugowaard. 
Er is zoveel mogelijk rekening mee-
gehouden dat de teams niet 
tegen het team van SVW spelen , dat 
uitkomt in de competitie.

Geen training
Tijdens herfstvakantie is er geen 
training van de pupillen teams, tenzij 
er met de trainer andere afspraken 
zijn gemaakt

Kledingbeurs 12 november
Wegens groot succes organiseert 
de pupillencommissie van Kolping 
Boys op zaterdag 12 November weer 
een kledingbeurs voor tweedehands 
voetbalkleding en voetbalschoenen. 
Tevens is er ook een verkoop van 
nieuwe kleding en andere sport-
artikelen van bijvoorbeeld tassen. 
De beurs is van 08.30u tot 12.00 
en wordt gehouden in de kantine. 
U kunt de kleding inbrengen op 
woensdag 9 November van 14.00 
uur tot 16.00 uur in de kantine van 
Kolping Boys. Schrijft u duidelijk uw 
naam en de prijs op een papiertje 
en bevestig dat aan het kledingstuk. 
Mocht u echt verhinderd zijn op deze 
datum, neemt u dan contact op met 
mevrouw Ineke Verberne tel. 072-
5127118.

Zaterdag 5 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 SVW ‘27 D6 09:00 08:30 Nikita Pater
D5 SVW ‘27 D10 10:15 09:40 Paul van Wanrooij
D6 Hugo Boys D2 11:30 10:45 Kristiaan Zygmond
MD1  DTS MD1 11:30 10:40 Thijs Groot
E1 SVW E1 09:00 ---------- 
E3 Graftdijk E1 11:30 10:20 cursist
E4 KSV E2 10:15 09:30 cursist
E7 Reiger Boys E9 11:30 10:30 cursist
E9 Hugo Boys E4 10:15 09:40 cursist
F2 Bergen F1 10:15 09:40 cursist
F4 Meervogels F3 09:00 08:30 cursist
F5 Meervogels F4 10:15 09:45 cursist
F7 AFC ‘34 F6 09:00 08:30 cursist
F8 Kolping Boys F9 09:00 08:30 cursist
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Zilvermeeuwen D1 12:30  aanwezig 10:40
D2 Hugo Boys D1 10:00 ---------- 
D3 HSV D2 12:00 11:10 aanwezig 10:30
D7 Bergen D2 12:00 11:10 aanwezig 10:30
E2 Koedijk E3 11:30 ---------- 
E5 LSVV E3 11:45 10:50 
E6 Graftdijk E2 11:00 10:05 
E8 Reiger Boys E11 09:45 09:00 
F1 LSVV F1 10:30 09:30 
F3 Alkmaarse Boys F2 09:30 08:40 
F6 Victoria Obdam F3 10:00 09:05 
F9 Kolping Boys F8 09:00 08:30 
F10 Victoria Obdam F6 10:00 09:05
MINI  Con Zelo MINI 9:30 8:30
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PUPILLENNIEUWS
Nieuws van de Grote Club Actie
Afgelopen zaterdag zat het actiecomité voor de laatste keer in de kantine voor de GCA. Gelukkig waren er nog heel wat pupillen 
en ouders die het geld van de loten kwamen brengen, ook al was er geen competitie voor de meeste. Er is inmiddels al zo’n 
2000 Euro opgehaald waarvoor wij alle pupillen die zo hun best hebben gedaan heel erg bedanken. Toch moet er nog zo’n 700 
Euro binnenkomen. De coaches weten wie, dus laten wij hopen dat het geld op tijd ingeleverd wordt, want hier zitten enkele 
topverkopers tussen die anders misschien hun prijzen mislopen. Als coördinator van de GCA wil ik die coaches bedanken die 
zich samen met mij hebben ingezet om hun team te motiveren en stimuleren. Deze teams waren allemaal mooi op tijd. Onze 
verontschuldigingen gaan uit naar de meisjes D-pupillen en de F4 die hun loten zijn misgelopen dus dit moet volgend jaar 
beter. Jammer vind ik het dat er ook enkele teams zijn die geen enkel lot hebben verkocht, ondanks alle berichtgevingen via 
de treffer en telefoontjes bleken deze niet te motiveren. Ik hoop dat wij van alles weer wat hebben geleerd en dat het Kolping 
Boys bestuur hier wat mee kan voor de toekomst. Ieder jaar heeft de Kolping Boys weer mooie prijzen voor zijn topverkopers 
en hier zijn ze:
F pupillen:  1e prijs  Steven Gonggrijp  F3
 2e prijs  Sammy Kootiarab  F selectie
E pupillen: 1e prijs  Roy Kolt   E5
 2e prijs  Dylan den Iseger  E2
D pupillen 1e prijs  Patrick Kok   D6
 2e prijs  Roy v.d. Kuit   D7

De winnaars krijgen sportbonnen van Intersport Megastore, en wel op zaterdag 5 november om 10:30 uur in de kantine. Wij 
hebben ook een prijs voor het team wat samen de meeste loten heeft verkocht. Dit jaar is dat de 5 Euro, gefeliciteerd. Dus win-
naars, zorg dat je je geld voor 5 nov. ingeleverd hebt., en kom dan om 11.00 uur naar de kantine voor je prijs.

LET OP: Trekking Grote Club Actie 16 november. 

GCA Gerard & Plien
Pupillennieuws
29 Oktober is door de KNVB alleen voor de D1 en E1  een competitiewedstrijd vastgesteld. De rest van de teams spelen wed-
strijden tegen SVW ‘27 uit Heerhugowaard. Er is zoveel mogelijk rekening meegehouden dat de teams niet tegen het team van 
SVW spelen , dat uitkomt in de competitie.
Geen training
Tijdens herfstvakantie is er geen training van de pupillen teams, tenzij er met de trainer andere afspraken zijn gemaakt
Voorronde penaltyschieten
5 November starten we met de voorronde van het jaarlijkse penaltyschieten. De winnaar van elk team gaat door naar de grote 
fi nale op nieuwjaarsdag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Volgens onderstaand schema schieten de volgende teams op 
een keeper van een leeftijdsgroep hoger. Het verzoek aan alle teams op tijd aanwezig te zijn. De ontbrekende teams schieten 
op 12 november. LET OP; Enkele teams schieten voorafgaand aan hun vertrek naar de uitwedstrijd. !!
D1 10:55  E1 10:15  F2 11:25
D3 10:40  E3 10:20  F4 10:15
D4 10:25  E4 09:40  F5 11:35
D5 09:55  E7 10:40  F7 10:20
D6 11:00  E9 09:50  F8 10:25
D7 10:40     F9 10:30
MD1 11:00 
Pupillen scheidsrechtercursus
Zaterdag 5 november zullen de E en F pupillenwedstrijden geleid worden door de cursisten, die zich opgegeven hebben voor 
de cursus pupillenscheidsrechter.  

Kledingbeurs 12 november
Wegens groot succes organiseert de pupillencommissie van Kolping Boys op zaterdag 12 November weer een kledingbeurs 
voor tweedehands voetbalkleding en voetbalschoenen. Tevens is er ook een verkoop van nieuwe kleding en andere sportartike-
len van bijvoorbeeld tassen. De beurs is van 08.30u tot 12.00 en wordt gehouden in de kantine. U kunt de kleding inbrengen 
op woensdag 9 November van 14.00 uur tot 16.00 uur in de kantine van Kolping Boys. Schrijft u duidelijk uw naam en de prijs 
op een papiertje en bevestig dat aan het kledingstuk. Mocht u echt verhinderd zijn op deze datum, neemt u dan contact op met 
mevrouw Ineke Verberne tel. 5127118.



-13-

PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D1–Foresters D1 (1-3)
Vandaag moesten we tegen Foresters 
voetballen. We hoopten erop dat het 
beter zou gaan tegen hun. Want de week 
ervoor verloren we nog van AFC’34 met 
4 – 2. We mochten op het A-veld. Dat is 
best wel gaaf want dan kunnen de toe-
schouwers vanaf de tribune kijken. Wij 
hadden de aftrap en er werd meteen 
gescoord door Bram. Een droge trap 
langs de keeper. 1 – 0 voor ons. Dat gaf 
ons moed voor de rest van de wedstrijd. 
Leo deed ook mee en Koen ook omdat 
Mike en Sebastiaan er niet waren. Op 
een gegeven moment maakte Foresters 
gelijk. We gingen rusten met 1 – 1. In de 
2e helft kregen zij een penalty. Maar dat 
was vet schraal omdat het geen penalty 
was. De scheids gaf ‘m zo maar kado. 
Dus was het 1 – 2. Echt veel kansen 
kregen we niet echt. Maar we deden wel 
erg ons best. Op het eind maakten ze 
ook nog de 3e. Het was vet balen dat we 
verloren, maar we zitten in een sterke 
competitie. Okay jongens dat is ook wel 
zo maar we hebben een goed team enzo 
en er wordt ook best gelachen. Dat wou 
ik ook nog even zeggen. De volgende 
keer gaan we zeker winnen!!
Kolping D2-Reiger Boys D2 (4-2)
Deze wedstrijd ging tussen de nummer 1 
Reiger Boys en nummer 2 Kolping Boys. 
Een echte kampioenswedstrijd dus. We 
begonnen de wedstrijd erg sterk en kwa-
men hierin ook met 1-0 door Thiemo 
op voorsprong. Na 10 minuten was het 
sterke voetbal over en scoorde Reiger 
Boys tegen 1-1. Dit leidde een drama in. 
De taken werden absoluut niet meer uit-
gevoerd en met de rust stonden we dan 
ook met 1-2 achter. In de rust volgde er 
een fi kse uitbrander van 2 minuten. Hier-
na zijn de coaches naar het veld gegaan 
en heeft de groep zichzelf nog op scherp 
gezet (door grappen van Rogier) voor de 
tweede helft. In de tweede helft werd er 
nou niet echt beter gevoetbald. Wat wel 
het gevolg van de rust was dat het team 
wel in de tweede helft aan het knokken 
was voor elke meter. Dit resulteerde ook 
in drie doelpunten in de tweede helft. 
Deze werden gescoord door Leo, Mau-
rice en Koen. Hierdoor werd de eind-
stand gezet op 4-2 en gaat Kolping Boys 
D2 richting het kampioenschap. Maar 
voordat dit gebeurd zal het team zichzelf 
nog eens op scherp moeten zetten.

Jeroen Peetoom.

Groetjes van Mitchell Kooij.

Kolping Boys D2–Koedijk D2
Het was zaterdag 22 oktober en de boys 
(en girl) van de D2 gingen een warm-
ing up doen voor de wedstrijd Kolp-
ing boys D2 –Koedijk D2. De wedstrijd 
was begonnen en kolping ging gelijk in 
de aan val. Het eerste kwartier ging le-
kker en kwam er een doelpunt uit van 
thiemo na een mooie asist van Julia, en 
werd er feest gevierd met de D1 en de 
bank. Daarna zakte Kolping in en werd 
er gescoord door koedijk. In de rust ging 
thiemo uit de spits en werd vervangen 
door de p.i.m.p. Rogier. In de tweede 
helft ging het ook goed in het begin en 
werd en gescoord door de Rogier. Daar-
na was het jammer dat Rogier uit viel 
met een blessure.Maar later weer in viel. 
En Koen was in middels ook op het veld 
en dolde om een stuk of 5 spelers van 
Koedijk heen. Er werd helaas nog wel 
2 keer gescoord door koedijk wat jam-
mer was. Goed gespeeld: Justin, wesly, 
falco, cristoper, randy, Dimitri, Julia, Ja-
son, Khalid, Lars, Thiemo, Maurice en 
Rogier. En de trainers en assistent natu-
urlijk ook plus Nico. Na af loop werd er 
nog lekker gezwommen in de Hoornsche 
Vaart. Vedette van de week: Randy 

Van: Thiemo
Kolping D7-Koedijk D8 (8-1)
Na onze 1e, en glorieuze winst van 
vorige week hadden we er zin in. Onder 
het genot van een goddelijk zonnetje mo-
chten we wederom op het B-veld spelen. 
De 1e helft was het vooral zoeken, wie 
stond ook weer waar, zodat het af en toe 
wat rommelig leek. Trainer Boris werkt 
hard aan de conditie zodat wij met veel 
sprintjes de bal toch op tijd wegkregen 
bij het doel van Bojan. Goed verdedigend 
werk van Yassine, en mooi werk langs 
de lijn van Sander. Er waren een paar 
kansen maar het duurde tot vlak voor de 
rust voordat wij middels een prachtige 
voorzet de bal via Michel het doel 
inknalde. De 2e helft kreeg de Kolping 
Boys vleugels. Er werd mooi positiespel 
gespeeld, het midden met Giorgio, Ja-
son, Rachid hield het veld mooi dicht 
en er werden mooie kansen gecreëerd 
door Roy en Youri. Door een goede 
teamprestatie kwamen Rachenthley en 
Michael keer op keer tot scoren zodat 
wij onze voorsprong konden uitbouwen. 
Het lukte Koedijk even om ons onder 
druk te zetten zodat Thomas, Mitchel 
en Diede fl ink aan de bak moesten. Zij 
konden niet voorkomen dat een speler 

kon doorbreken en oog in oog met de 
keeper kwam. Dit resulteerde in onze 
enige tegentreffer. Het was een mooie 
wedstrijd waar iedereen z’n best deed. 
Jongens Kolping Boys D7 komt eraan.

Plien
Kolping E1-Sport.Krom. E1 (2-3)
8.15 verzamelen (mooie tijd) zodat er 
tijd is voor een warming-up en natuurlijk 
een tactische bespreking. 9.00 de af-
trap tegen de jongens uit Krommenie 
op een zeer nat veld van de dauw, dus 
dat is een moeilijke natte, zware bal, 
lastig voor de keepers. Een moeilijke 
start, even de tegenstander inschat-
ten want die gingen er gelijk tegenaan, 
het was ook al gauw 0-1. Een corner en 
een  schot van Moustafa maar net niet. 
Nigel hield er aardig wat moeilijke bal-
len uit maar de jongens uit Krommenie 
gingen door en het werd 0-2. De koppies 
van Kolping Boys gingen al hangen ze 
moesten er nu toch tegenaan. Een over-
treding en een vrije trap voor Kolping 
Boys, Stijn schoot hem er lekker in 1-2. 
Nog een bal tegen de paal van Ronald.  
Mooie voorzet van Rutger maar het zat 
ook niet erg mee. Nog een vrije trap en 
nu de beurt aan Wensch deze ging er 
goed in 2-2. Nu vast houden maar Krom-
menie dacht dit ook en die deden er nog 
een schepje boven op helaas 2-3. Dat 
was even slikken maar de volgende keer 
wordt het weer een overwinning hoor!!! 

Simone
Victoria O E1-Kolping E2 (1-8)
Zaterdagmorgen 10.15 uur, de ochtend-
nevel lost langzaam op en maakt plaats 
voor alweer een prachtige zonnige herf-
stdag. De supporterscaravaan trok deze 
keer richting Obdam. Onze mannen had-
den er naar eigen zeggen weer echt zin 
in en stonden op tijd bij de middenstip  
en dat is natuurlijk wat de trouwe sup-
portersgroep wil horen en zien. 1 minu-
ut na de aftrap was het al duidelijk dat 
onze tegenstander het kluitjesvoetbal 
nog niet was ontgroeid en onze jongens 
met mooie combinaties en listige pass-
es Victoria helemaal doldraaide. We 
stonden dan ook in no-time op een 3-0 
voorsprong. De spaarzame momenten 
dat Victoria kans zag van de eigen helft 
te komen werden door onze strakke ver-
dediging van de mat gemaaid. De jon-
gens konden dan ook lekker doorcombi-
neren en we gingen met 6-0 voorsprong 
de rust in. De supportersclub van de 
KB-site speculeerde in de rust al op een 
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giga uitslag, maar... na rust leek Victo-
ria toch even het goede gevoel te heb-
ben en wisten ze met een fraaie krulbal 
een tegentreffer te maken. Het duurde 
een lange tijd voordat Kolping Boys 
weer in de wedstrijd kwam en toch nog 
weer twee treffers in de touwen wisten 
te prikken. Al met al de supporters van 
de KB-site waren weer zeer tevreden 
met de uitslag, want waar krijg je nog 9 
doelpunten voor je geld? En Mannen.... 
weer lekker gespeeld zo houden jullie de 
supportersrellen in bedwang.

Een KB-site supporter
BOL E1-Kolping Boys E3 (5-5)
De wedstrijd van de waarheid: zou E3 
erin slagen koploper BOL te verslaan? 
Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. 
De fysiek sterkere Langedijkers gaven 
bij een corner in de eerste minuut me-
teen al hun visitekaartje af 1-0. En de 
groenhemden bleven daarna drukken. 
Toen Kolping Boys de bal op het midden-
veld verspeelde, stond de razendsnelle 
aanval van BOL opnieuw op scherp: 
2-0. Een fantastisch keepende Stephan 
voorkwam in die periode dat E3 nog ver-
der achter kwam. En gelukkig zorgde een 
combinatie tussen Diandro, Anton en 
uiteindelijk Martin voor de aansluiting: 
1-2. De teleurstelling was dan ook groot 
toen BOL nog voor rust 1-3 maakte: een 
ver afstandschot zeilde hoog in het net. 
In de tweede helft hielden de ploegen 
elkaar geruime tijd in evenwicht. Maar 
halverwege gaf bijna niemand meer 
iets voor de kansen van Kolping Boys, 
toen BOL er met een prachtige kopbal 
zelfs 4-1 van maakte. Wat er toen ech-
ter gebeurde, kun je gerust een regel-
rechte thriller noemen. Coach Martijn 
schreeuwde zijn ploeg naar voren en 
dat hielp. Een felle Gile maakte er met 
een mooie diagonale schuiver 4-2 van, 
na aangeven van Dimaggio. En het was 
diezelfde Dimaggio die kort daarop met 
een effectvolle boog opnieuw voor aans-
luiting zorgde: 4-3 De vreugde duurde 
echter maar kort. Een twijfelachtig BOL-
doelpunt - de bal zou achter zijn geweest 
-  was als een koude douche: 5-3. Zou 
E3 dan weer het schip ingaan tegen 
deze taaie tegenstander? De hele ploeg 
zette de tanden op elkaar. Wat een veer-
kracht, wat een vechtlust! En de belon-
ing kwam. Martin maakte zijn faam als 
goaltjesdief waar, door uit de rebound 
4-5 te scoren. Nog vijf minuten! Ook Jes-
per en Jochem schuiven naar voren, ter-
wijl Charlie en Diandro de boel achter in 

de gaten blijven houden. Opnieuw een 
aanval van Kolping Boys. De bal belandt 
op links een meter voor de achterlijn op-
nieuw bij Martin. Die draait en krult ver-
volgens het leer prachtig in de rechter 
bovenhoek: 5-5! Uiteraard dolle vreugde 
en een uitslag die de krachtsverhoudin-
gen goed weergeeft. Maar eigenlijk zou 
je kunnen zeggen dat E3 dit zinderende 
duel heeft gewonnen: op karakter...

Paulus (vader van Charlie)
Kolping E4-Duinrand S E2 (3-3)
Na de slopende wedstrijd tegen Reiger 
Boys E2 van vorige week zaterdag kwa-
men de jongens van E4 weer fris en 
fruitig het Kolping Boys terrein opgewan-
deld. Zelfs de ouders leken redelijk her-
steld van de thriller van vorige week! De 
tegenstander van vandaag: Duinrand S. 
en dus vertrokken we richting Schoorl. 
De vorige keer wonnen onze mannen de 
wedstrijd thuis met 3-1. Na 5 minuten 
speeltijd was al goed zichtbaar dat de 
wedstrijd van vorige week nog goed in 
de benen zat! De jongens hadden het 
de eerste paar minuten niet onder con-
trole en dat leidde tot paniek in het straf-
schopgebied van onze jongens. Keeper 
Leon kreeg een bal tegen het hoofd en 
kon even niet meer zien dat de bal naast 
hem in de goal neerplofte. 1-0 achter! 
Door alle aanmoedigingen van de zijlijn 
en van achter het doel van Duinrand 
ging Thomas er op links goed vandoor 
en gaf een prachtige assist aan Maarten 
die de bal prachtig inschoot! 1-1 gelijk! 
10 minuten later was het gelukkig weer 
raak. Via een prachtige counter van de 
rechterkant scoorde Tom een prachtige 
goal! 2-1 voor! Duinrand zette veel druk 
op de goal van Leon en kwam op geli-
jke hoogte door een eigen goal van Dex! 
Wat een mazzel voor Duinrand! (Jam-
mer hoor Dex, nix aan te doen man!) 
Vlak na de rust kregen de jongens een 
corner genomen door Daan die prachtig 
panklaar op kophoogte voor Jesse ter-
echtkwam en Jesse kopte prachtig 
de bal achter de overigens uitstekend 
keepende dame van Duinrand S. 3-2 
voor! De counters kwamen nu van de 
zijde van Duinrand en er kwam veel 
druk op de goal van Leon vooral door 
een geweldige kleine en snelle spits van 
Duinrand. Gelukkig ging de bal een paar 
keer hoog over! (dat hadden ze eigenlijk 
meer moeten doen!) In het strafschop 
gebied van Duinrand was het volle bak 
en ze gingen (net als Macedonië in de 
wedstrijd Nederland-Macedonië) met 

z’n allen voor de pot liggen! Zelfs de sc-
heidsrechter stond midden in het straf-
schopgebied de boel dicht te houden. 
De jongens kregen de bal er niet meer 
in! Tot overmaat van ramp werd de stand 
via een uitbraak van Duinrand ook nog 
op 3-3 gebracht. Dit ook mede dankzij 
de voor een eigen parochie fl uitende sc-
heidsrechter die – volgens zeggen van 
supporters van Duinrand S zelf – “geen 
ervaring had”! Nee,……. dat hadden 
ondergetekende en de rest van de sup-
porters van onze jongens ook al gecon-
stateerd! Mannen: helaas pindakaas! 
Niemand had vandaag de vorm van 
vorige week en het engeltje zat vandaag 
ook niet op de lat! Gelukkig pakten jullie 
nog een punt, want het had heel anders 
kunnen afl open! Volgende keer gaan we 
er gewoon weer met z’n allen tegenaan! 

Bianca
E7 onverslaanbaar!
Weet je wat saai is? Op het doel staan 
bij E7. En weet je waarom? Je krijgt maar 
een paar ballen per wedstrijd. Geen won-
der dat ze geen vaste keeper hebben. 
Iedere helft staat er dus weer iemand 
anders op het doel. Dat is waar ook: 
eenmaal had de keeper wel een hoop te 
doen. Dat was tegen Reiger Boys E9. Dat 
waren grote jongens waarvan een paar 
goed konden voetballen. Ze speelden af 
en toe ook wel hard. Die stonden eerst 
met 1-0 voor. Gelukkig maakte E7 weer 
gelijk. Maar na de rust werd het wel heel 
benauwd. Alle spelers van E7 stonden 
voor hun eigen doel te verdedigen. Het 
lukte niet meer om de bal weg te krijgen. 
Reiger Boys raakte zelfs een keer de 
paal. Na wat wisselingen lukte het toch 
om weer te gaan aanvallen. En ja hoor, 
E7 wist wel raak te schieten. Tweemaal 
zelfs. Dus werd die moeilijke uitwedstrijd 
met 3-1 gewonnen. Dat resultaat is een 
groot applaus waard. Alle andere wed-
strijden zijn tot nu toe ook gewonnen. 
Veel gemakkelijker en met grote cijfers: 
7-1, 4-0, 8-1, 6-0 en 7-1. Doelcijfers na 
6 wedstrijden: 35-4. Zijn die tegenstand-
ers dan zo slecht? Eigenlijk niet. E7 heeft 
een paar hele goede balafpakkers. Te-
genstanders komen dus bijna nooit bij 
hun doel. E7 heeft ook handige spelers 
die veel met een bal kunnen doen. Te-
genstanders worden regelmatig op aller-
lei manieren gedold. Zijn die van E7 dan 
ego’s? Nee. Een heel belangrijk wapen 
van E7 is dat de jongens steeds beter 
naar elkaar gaan overspelen. Er wordt 
goed gekeken of er iemand in de buurt 
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vrij staat. Daar gaat de bal dan naar toe. 
De tegenstanders hebben steeds het 
nakijken. En ze kunnen ook allemaal 
scoren. Dat hebben ze al bewezen. Over 
wie gaat dit eigenlijk? Over Thomas (al-
tijd vrij op links, scherpe voorzet), Tom 
(kom je nooit voorbij), Dennis (scoort 
uit de moeilijkste hoek), Kelvin (altijd 
scherp en strijdbaar), Redouane (heer-
lijke balbeheersing), Sam (veel doe-
lpunten), Bernd (onvermoeibaar voor 
en achter), Max (scorende verdediger), 
Collin (steeds de goede oplossing in 
moeilijke situaties) en Tobias (beresterk 
in afpakken en opbouwen). Jongens, als 
dit zo doorgaat kunnen jullie kampioen 
worden. Ik kom de volgende keer weer 
kijken om van jullie te genieten.

Een fan 
Kolping F7-Reiger B. F13 (6-1)
De eerste helft stond Jordan op doel. 
Na 5 minuten scoort Melvin 1-0.  Jordy 
verdedigt heel goed. Doordat Jemy goed 
doorgaat krijgen we een corner. Jordy 
schiet net naast.  Tom, Jordy, Jonne, 
Jemy en Jeroen staan hun mannetje op 
het middenveld en in de verdediging. 
Dion en Melvin zijn echte spitsen. De 
jongens werken heel hard. Jonne  komt, 
doordat hij goed doorgaat, alleen voor 
de keeper. Helaas gaat de bal naast. 
Even krijgt Reiger Boys ruimte en gelijk 
maken ze 1 – 1. Dan is het pauze, tijd 
voor limonade. De tweede helft staat 
Tom op doel. De limonade zit de jongens 
goed in de benen want Jonne maakt al 
snel 2-1. Tom houdt met een mooie duik 
de bal uit het doel. En dan gaat het snel. 
Jordan maakt 3-1. Uit een corner maakt 
Dion 4-1. Door heel veel benen heen 
maakt Melvin 5-1. Jeroen gaat steeds 
beter verdedigen en Jordan werkt heel 
goed in de spits. Vlak voor tijd schiet 
Dion door de benen van de keeper en is 
het 6-1. Geweldig gedaan allemaal.

Jonne. 
Kolping F9-Duinrand S. F3  (4-0)
Junior-versie.
Ik was de hele week ziek geweest.  En 
zondag moet ik avswemen. Vor mijn 
diploma. Dor het swemen kon ik niet 
voetballen. Ik vint het heel leuk dat kolp-
ing boys heevt gewonen. F9 moest tege 
Duinrand F3. En mijn vaader ging kijken. 
Kolping boys heevt met 4-0  gewonen.
Ik denk als ik er bij sal sijn hat ik denkik 
2 doel punten ge maakt. Jim hat er 3 
ge maakt en giel 1. Goet he. Nik hat 4 

penalties gestopt. Dit is de irste kir dat 
wij op saaterdag hebe ge wone! En op 
zondag hep ik mijn diploma ge haalt!

Justin          
Kolping F9-Duinrand S. F3  (4-0)
Senior-versie.
Zaterdag 15 oktober was de dag waarop 
een uitgekiend en langdurig trainings- 
en hardingsprogramma van Kolping 
Boys F9 zijn vruchten afwierp. En hoe! 
F9 won met 4-0 van Duinrand F3, en dat 
was zeker niet zomaar een overwinning. 
Om de waarde ervan te kunnen door-
gronden, is het goed de geschiedenis 
van deze kranige jongetjes in het zwart-
wit even door te nemen. Ze begonnen 
vorig jaar enthousiast als mini’s. De 
wedstrijdjes die ze in de tweede helft 
van het vorige seizoen speelden, gingen 
alle verloren. Maar de stemming bleef er 
goed in. Dat werd door de trainers goed-
keurend bekeken. Wat niemand wist, en 
ook goed stil werd gehouden, was dat er 
een doordacht plan achter de strategie 
stak. De jongens zouden van een paar 
(forse) nederlagen alleen maar harder 
worden, was de gedachte – verwende 
profjes hebben we per slot van reken-
ing al genoeg in Nederland. En het leek 
te werken. Onze jongens bleken niet te 
raken, ze rechtten na elke tegenslag de 
rug en gingen er de volgende week weer 
welgemoed tegenaan. Ze hielden zich zo 
kranig, dat werd besloten ze nog meer 
te beproeven om hun weerstand tot het 
uiterste op te voeren. Door de chaos 
in de nieuwe teamindelingen (sorry, 
maar het moet gezegd) werd hun team 
uiteengerukt en een zware competi-
tie-indeling met zelfs F1- en F2-teams 
werd voor hen uitgedokterd. Maar wat 
al duidelijk was, werd nog eens beves-
tigd: te breken zijn ze niet, de kanjers 
van F9. Geduldig bundelden ze de 
krachten en tegen Duinrand kwamen ze 
tot een uitbarsting. Jim liep weer geest-
driftig met zevenmijlslaarzen door de 
vijandelijke verdediging en hij scoorde 
maar liefst drie keer! Bijna nonchalant 
voegde Chiel, onze oprukkende verd-
ediger, daar nog een doelpunt aan toe: 
4-0! De jongens luisterden gehoorzaam 
naar de instructies van coach André 
Hoet, zodat de verdediging dicht bleef. 
Youri en Jesse, Max, Jean en Vince, ze 
voetbalden allemaal even goed. En dan 
moet onze keeper Nick nog worden ge-
noemd. Hij had tijdens de wedstrijd nu 
eens weinig te doen en om zijn tomeloze 

energie toch een beetje kwijt te raken, 
stopte hij daarna zomaar even vier pen-
alty’s! Jongens, het was een overwinning 
om trots op te zijn. En mocht u later de 
namen van F9 nog eens tegenkomen als 
volwassen mannen van stavast die zich 
niet zomaar uit het veld laten slaan, dan 
weet u hoe het ooit zo is gekomen.

Henk Hoijtink
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WGW B1-Kolping Boys B1 (6-0)
Ja, daar ben ik weer met een verslag van de mannen van Jos en Mark ,

Op een weer prachtige dag de mooie route langs het kanaal richting Den Helder. Aan het weer lag het niet dus ik verwachtte een 
leuke pot voetbal op het mooie complex van WGW.  Ik zag een goede warming up van de jongens dat is vaak een goed voorteken! 
Maar ik was benieuwd hoe Mark de opstelling zou maken zonder Jan, Lorenzo, Paul en Lars jongens van harte beterschap ge-
wenst  van mij en ik zie jullie hopelijk weer gauw terug op het veld. Wat bleek tot mijn grootste verbazing ze kwamen het veld op 
in de kleuren van AC Milan........ jongens we spelen toch in het zwart wit??????? Maar goed, de vorige wedstrijd hebben ze er ook 
in gewonnen dus..... voetballen maar. De wedstrijd was koud begonnen en kregen ze een vrije trap halverwege de helft van WGW. 
Hoog voor en een kopbal van Jochem. Jammer hij ging over. WGW bleek over snelle spitsen te beschikken en Roy had het vrij 
moeilijk tegen de rechterspits die de 100 mtr in 13 sec loopt! Kolping Boys was goed bezig  met toch wel een paar kansjes van 
Barry, helaas is Barry niet echt scherp jammer.... Nog een vrije trap van Robin Vries die net over gaat en een steekpass die door 
Masis met een subtiel lobje over de goal verdwijnt. Nog een goede redding van Patrick die hij moest verrichten toen de verdediging 
stond te slapen!!!!!   Nog een goede vrije trap van Robin Vries die Jeroen Koenis maar net naast schoot. Toen begon de ellende 
voor Kolping Boys. Barry verstapte zich en moest worden vervangen door Paul v. Wanrooy en door niet opletten werd een lange bal 
door het centrum gespeeld waar  Robin Vries net niet bij kon met de punt van z’n schoen en jawel hoor 1-0 voor WGW. De koppen 
gingen omlaag en ik vreesde het ergste. Ze kregen het 10 min. voor de rust nog eventjes heel zwaar. Na de rust een omzetting 
Jochem scheen te moeten doorschuiven naar het midden en achter stonden ze nu  1 op 1. Nou dat ging heel vlug al fout want de 
een wist van de ander niet wat hij deed en zo kon WGW de 2-0 en 3-0 laten aantekenen dit waren echte cadeautjes jongens had 
echt niet gehoeven!!!!! Kolping Boys zette nog even aan met een vrije trap Jochem niet goed raakte een corner die niet goed werd 
ingeschoten door Jeroen Koenis. Almir was geblesseerd geraakt en ging er ook nog uit en werd vervangen door Jasper Afman. 
Ook Roy Langedijk begon te hinken en werd vervangen door Thijs groot. Toen kwam het laatste kwartiertje van WGW met twee 
echt mooie doelpunten ala Masis waar Patrick echt niet veel mee kon doen...... Een rare breedtebal die werd onderschept en door 
slap ingrijpen van Rodney Wijdenbosch werd het nog 6 -0. Jongens jammer vorige week zo gestreden en waarom nu niet??????? 
Geen normaal doelpunt tegen deze wedstrijd alleen 2 domme verdedigings fouten en 3 afstandschoten en een foute bal in de 
achterhoede. Ik hoop voor jullie dat de geblesseerde spelers weer gauw terug komen dan zullen jullie ze allemaal eens laten zijn 
dat we niet voor niets stevig bovenin meedraaien.Ik ga zaterdag de mooie route langs het kanaal rijden om weer eens een mooie 
pot voetbal van jullie tegen JVC te zien.

De toch niet teleurgestelde supporter.
Kolping Boys C1-Blokkers C1 (0-2)
Met lekker voetbal weer gingen wij van start. Na 10 min. braken de Blokkers door maar Lennart kopte de bal keurig corner. Bij 
een aanval van ons raakte hun keeper geblesseerd, hij werd vervangen. Het samenspel was goed van allebij de kanten. Rust. 
Vol goede moed begonnen wij aan de 2e helft. Lars kwam veel naar voren, 1 keer krijg hij een kans maar die ging naast. Achter 
begonnen de koppies te hangen. 10e minuut 0-1. Nog een aanval, Bowi hield een hard schot mooi tegen maar achter werd niet 
ingegrpen, 0-2. 

Wim J
Kolping Boys C1-Velsen C1 (7-0) 
Een hele goede start. Rik maakte al snel de 1-0. Rowell dacht, dat kan ik ook en maakte de 2-0. Even later schoot hij 3-0 in. Lars 
maakte voor rust nog 4-0. Achterin ging het heel goed. Rust. Arjen en Gick begonnen er toen aan te trekken. Lars brak door, schoot 
naar Rick maar die schoot over. Rowel maakte daarna de 5-0. Jowel legde daarna ook nog de 6-0 erin en Lars maakte naar een 
mooie voorzet van Kiki de 7-0. Jongens jullie hebben laten zien dat jullie kunnen voetballen! Bravo!

Wim J


