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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

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

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 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
Deze keer helaas wat minder positieve berich-
ten, zoals de diefstal van een portemonnee uit de 
kantine, de inbraak in een auto op het parkeer-
terrein. Wat ook voor verbetering vatbaar is, is 
het netjes achterlaten  van de kleedkamer(s). Nu 
is het na trainingsavonden regelmatig een grote 
puinhoop in de kleedkamer(s).

Sportief gezien heeft het 1e uit de laatste 2 wed-
strijden 4 punten gehaald en heeft Dames 1 van-
wege interlandverplichtingen van het Nederlands 
Dameselftal geen wedstrijden gespeeld.

Verderop in de treffer vind u een stukje 
over het internationaal paastoernooi. Hier 
is tegenwoordig een prijsvraag aan gekop-
peld. Leuke prijzen zijn te winnen. Succes!!

De redactie
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 VERSLAG TRAININGSDAG

Trainingsdag Kolping Boys 2005
Op woensdag 26 oktober stond weer de jaarlijkse trainingsdag voor de C-junioren, meisjes B-junioren, D-pupillen en de meisjes 
D-pupillen op het programma. Het programma die dag bestond in de ochtend uit een training op balbezit en in de middag was er 
een 4:4 toernooi met een individuele winnaar. De trainingen werden verzorgd door de selectie trainers van de jeugd van Kolping 
Boys en de leiding was in handen van de hoofdjeugdtrainer.  In de ochtend werd er door de diverse groepen hard gewerkt op de 
training en was het enthousiasme erg groot. Het blijkt dan dat een andere trainer voor de groep met wat andere oefenstof door de 
jongens en meisjes als zeer positief wordt ervaren. Er was om 12.00 uur een fantastische lunch klaargezet door de kantine com-
missie onze dank daarvoor. In de middag werd het 4:4 toernooi gehouden. De groep werd in tweeën gesplitst. Op het kunstgras 
de D-puppilen en op het trainingsveld de C-junioren en de meisjes B-junioren. Er werden 5 wedstrijden gespeeld van 10 minuten 
en er zat 5 minuten tussen de wedstrijden om van veld te wisselen. Het elftal werd steeds opnieuw ingedeeld waardoor je steeds 
in een ander team kwam te spelen. De puntentelling was als volgt;

Winst =  20 punten + aantal gescoorde doelpunten.

Verlies =  aantal gescoorde doelpunten

Gelijkspel =  10 punten +aantal gescoorde doelpunten

Het leuke was dat spelers(sters) ook gingen rekenen en zo hun kansen gingen inschatten in het toernooi. Er kwamen uiteindelijk 
twee winnaars uit;

D-pupillen;   Roosmarijn Groot met 108 punten.

C-junioren:  Jules de Boo met 129 punten 

Al met al was het een zeer geslaagde dag zeker ook door het fantastische weer wat we hadden. Ik wil dan ook iedereen bedanken 
die geholpen heeft op deze dag.

Kritische noot;
Ik moet helaas constateren dat er toch veel jongens en meisjes zijn weggebleven van deze dag. Er hadden zich 92 jongens en 
meisjes opgegeven en uiteindelijk zijn er 71 jongens en  meisjes op komen dagen. Dat betekend dat er 21 jongens en meisjes 
niet zijn komen op komen dagen daarvan zijn er 18 zonder afbericht. Daarnaast gingen er ook nog een aantal vroegtijdig weg. Ik 
ben daar zeer teleurgesteld in mede om het feit dat dit een behoorlijke voorbereiding kost en er 10 trainers klaar staan die allen 
een vrije dag hebben genomen en daarnaast je geeft je op voor de hele dag. De kantine rekent ook op 92 jongens en meisjes 
voor de lunch en hebben dus meer geld uitgegeven dan nodig is. Ik wil dan ook benadrukken dat dit in het vervolg niet meer kan 
en anders zijn we genoodzaakt niets meer te organiseren voor de lagere teams bij Kolping Boys. Wij als trainers willen graag maar 
dan zal wel iedereen moeten meewerken om deze dagen te laten slagen. Ik hoop dat iedereen dat nu wel beseft. 

Zonder afbericht zijn weggebleven; Wim Kortendijk, Django J Nierop, Stefan Hoogewoning, Jaap Molenaar, Ryan Thomas, Rachent-
ley Martinus, Tessa Hartman, Celina Janssen, Romy Klanker, Barry Renso Berg, Anouar Charik, Patrick Veter, M Zuurbier, L Flynn, 
A Karemesie, Rutger Vis en Johan Hoogsteder.

Mark van Stipriaan

Hoofdjeugdtrainer

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Schagen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Good Bookers
    Gedempte Nieuwesloot 4 1811 KT Alkmaar

De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland
    072-5153833

&
 Intersport Megastore

     Noorderkade 154 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderarcade
     5000 m2 Sport en Lifestyle

     072-5140600.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 12 en 13 november

groep 6 en 5

Zat./Zon. 19 en 20 november

groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 12 november

08.00 uur: A1

12.30 uur:  A1

Zondag:  13 november

09.00 uur:  B4

13.00 uur:  B4

Zaterdag:  19 november

08.00 uur: 2e

12.30 uur: 2e

Zondag:  20 november

09.00 uur:  B3

13.00 uur: B3

Secretariaat:  

Zondag:  13 november

09.00 uur:  C.Castricum en ome  
 Jaap

13.00 uur: A. Reus en N. Appel - 
 doorn

Zondag:  20 november

09.00 uur: T. Vrasdonk en ome  
 Jaap

13:00 uur Dames

Zondag 13 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Schagen 1 14.00 ---------- P.H. Verploegh
3e HSV 3 12.00 11.00 C.A.M. Huisman
5e Bergen 2 12.00 11.15 N. Neuvel
7e Vrone 4 10.00 09.15 GSB
8e Alkm. Boys 7 10.00 09.15 C. de Goede
A3 HSV A3 14.00 13.15 P. Kramer
A4 Dynamo A1 12.00 11.15 H. van Ginkel
Da1 KFC ‘71 Da 1 14.00 ---------- R. Snijder
Ma1 Overbos Ma1 10.00 09.15 P. Ruys
B2 Kwiek B1 10.00 09.00 M. Wijnen

Uit
Elftal     Tegenstander         Aanvang   Vertrek 
2e Helder 2 10.30 ----------
4e Egmondia 4 14.30 13.30
6e vrij  
9e Zeevogels 4 12.45 11.45
A1 AFC A2 11.45 ----------
A2 KSV A1 11.00 10.00
A5 KSV A2 14.00 13.00
Da2 Winkel Da1 12.00 10.45
Da3 Schagen Da1 14.30 13.30

Zondag 20 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
2e Vitesse 3 11.00 --------- J. Rentenaar
4e KSV 3 10.00 09.15 P. Kramer
6e Geel Zwart 3 12.00 11.15 C. de Goede
9e Egmondia 5 14.00 13.15 J. de Wit
A1 Uitgeest A1 11.00 --------- R.P.A. Agema
A2 Vios A1 14.00 13.15 E. Blank
A5 Victoria A2 10.00 09.15 GSB
Da2 Koedijk Da2 12.00 11.15 Sj. Schut
Da3 Dirkshorn Da1 14.00 13.15 GSB
MS B1 HOSV MS B1 14.00 13.15 GSB

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e WGW 1 14.00 ---------
3e WGW 2 11.30 10.00 
5e DTS 3 10.00 09.00
7e Meervogels 4 11.00 10.00
8e Vrone 5 14.00 13.10
A3 LSVV A3 14.30 13.30
A4 Flevo A1 11.30 10.15
Da1 GDA Da1 14.00 ----------
Ma1 Victoria Ma1 14.30 13.30
B2 Dynamo B1 14.00 13.00
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 5+6 november

Team KB Tegenstander Uitslag
1e DTS 1 2-2

 2e Alcmaria Victrix 2 0-5
 3e SVW 3 3-2
 4e Bergen 3 1-6
 5e vrij -------
 6e DWOW 2 4-1
 7e HSV 6 afgelast
 8e Hugo Boys 3 2-0
 9e Alkmaarsche Boys 7 0-1
 A1 SVW A1 2-2
 A2 ZAP A1 3-2
 A3 Foresters A2 4-1
 A4 SRC A2 4-5
 A5 LSVV A2 5-2
 B1 Uitgeest B1 3-3
 B2 Dirkshorn B1 3-0
 B3 B.O.L. B2 21-1
 B4 Winkel B2 2-6
 B5 Westfriezen B2 1-7
 C1 Jong Holland C1 7-1
 C2 de Flamingo’s C1 0-4
 C3 Zeevogels C1 7-0
 C4 S.S.V. C1 11-3
 C5 S.V.W.’27 C5 8-0
 C6 Victoria O C2 5-7
 C7 de Foresters C3 0-7

Da1 vrij --------
Da2 Valken Da1 3-0

 Da3 Always Forward Da3 4-0
 Ma1 Buitenveldert Ma2 9-0
 ms.ju. B1 Jong Holland ms.ju. B1 2-0
 ms.ju. B2 Uitgeest ms.ju. B2 1-1

Zaterdag / Zondag 29+30 oktober

Team KB Tegenstander Uitslag
1e Alkmaarsche Boys 1 5-0

 2e LSVV 2 0-0
 3e Zeevogels 2 1-3
 4e vrij -------
 5e Bergen 4 5-2
 6e vrij -------
 7e Berdos 3 3-2
 8e Koedijk 6 5-2
 A1 A.F.C.’34 A1 0-6
 A2 Hollandia T. A1 4-1
 A3 Adelbert A1 3-4
 A4 Callantsoog A1 4-2
 A5 ADO A5 3-5
 B1 Odin’59 B1 afgelast
 B2 SDOB B1 3-1
 B3 B.K.C. B2 4-1
 B4 Dynamo B2 1-2
 B5 de Blokkers B3 1-11
 C1 Alw. Forward C1 2-1
 C2 K.S.V. C2 2-0
 C3 Egmondia C1 1-5
 C4 S.V.W.’27 C4 3-2
 C5 Kolping Boys C6 13-1
 C6 Kolping Boys C5 1-13
 C7 A.F.C.’34 C4 0-16
 Da1 vrij --------
 Da2 Zouaven Da1 8-1
 Da3 Succes Da1 4-1
 Ma1 Hellas Sport Ma1 2-0
 ms.ju. B1 Dindua ms.ju. B1 2-0
 ms.ju. B2 D.Z.S. ms.ju. B1 1-7
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PUNTSGEWIJS
•Van de schoonmaakploeg.
Wij maken 3x in de week de kleedkamers schoon en wat je 
dan tegenkomt is vaak teleurstellend. Zoals vandaag 26 Okt. 
Er staan in kl.kamer 9 drie douches de hele nacht aan. Door-
trekken van de wc in het hele complex, ook moeilijk. In kl.kamer 
10 is het af en toe net of er een bom ontploft is, er liggen in 
de hele kleedkamer en doucheruimte chips, papiertjes en lege 
plastic fl essen en doppen. Er staat altijd een lege bak, maar 
dit wordt over het hoofd gezien. In kl.kamer 11 is er gewoon 
gevoetbald in de doucheruimte, want de afdrukken staan 2 me-
ter hoog. Door de week is het ’t ergste, dus eigen leden. Ik ben 
benieuwd of ze thuis dit ook voor elkaar krijgen. Anders ligt dit 
gewoon aan de opvoeding. Jongens en meisjes, let er even op, 
wij zijn ook maar vrijwilligers, er zijn grenzen.

De schoonmaakploeg.

•Kledingbeurs
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 sportar-
tikelen van bijvoorbeeld tassen. De beurs is van 8.30uur tot 
12.00 uur 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 kleding-
stuk. Mocht u echt verhinderd zijn op deze datum, neemt u dan 
contact op met mevrouw Ineke Verberne tel. 072-5127118.

•De Grote Club Actie
Afgelopen zaterdag zijn de prijzen uitgedeeld aan de topverkop-
ers van de Grote Club Actie. Ondanks alle uitwedstrijden en het 
penaltyschieten is het ons gelukt de prijzen uit te delen aan bi-
jna alle prijswinnaars, veel plezier ermee! Om de GCA goed af te 
kunnen sluiten wil ik een dringend verzoek doen aan diegenen 
die hun geld nog niet hebben ingeleverd.

Bij de F pupillen: Max Jochems

Bij de E pupillen: Diandro Senchi, Dimaggio Senchi, Kelvin Flor-
ijn, Wesley v.d. Helm, Leroy Verhaar

Bij de D pupillen: Ruben Haverkate, Fabian Tolhuis, Patrick 
Kok 

Deze pupillen kunnen tot 16 novem-
ber het geld inleveren bij Plien Kok,
tel.: 06-13643036.

Jongens, doe je best, we zijn inmiddels 2 maanden verder, het 
wordt de hoogste tijd!

•Topper van de week
Meisjes B1

Na 490 minuten in de competitie is de keepster van de MB1, 
Lydia Steygeman nog altijd niet gepasseerd! Dit natuurlijk ook 
dankzij de goede verdediging. Klasse meiden!

•Oud papier in september en oktober
In juli en augustus hadden we in totaal samen 10600 kg aan 
oud papier bijeengehaald. Zouden we in september de 7000 kg 
halen, zo vroegen we ons af. Nou dat lukte niet. In september 
bleef het bij 6000 kg maar in oktober kwamen we tot…..  7700 
kg !   De opbrengst is mooi meegenomen en we kopen daar 
materialen, zoals ballen, voor.

En zoals iedereen intussen wel weet: de papierbakken staan bij 
de poort en de twee (soms drie) containers worden tweemaal 
geleegd per week. U bent er mooi vanaf en wij zijn er blij mee. 

•Waardevolle spullen thuislaten 
s.v.p.
Naar aanleiding van een recent diefstal van een portemonnee 
en een inbraak in een auto willen we jullie nogmaals waarschu-
wen voor het meenemen van kostbaarheden naar het complex. 
Waardevolle spullen horen niet in de kleedkamer tijdens wedstr-
ijden en/of trainingen. Hoewel we er bij Kolping Boys alles aan 
doen om diefstal te voorkomen, worden er ook op ons complex 
wel een eigendommen ontvreemd. We hebben de volgende tips 
om dit leed te voorkomen:

•Neem geen waardevolle spullen (GSM, MP3 speler, dure sch-
oenen, jassen, sieraden, etc.) mee naar Kolping Boys, maar laat 
ze thuis.

•Als je toch iets meeneemt, stop het dan in een tasje en leg het 
in het doel, of geef het af in het wedstrijdsecretariaat.

•Let er ook op dat je geen kostbaarheden zichtbaar in je auto 
laat liggen.

•Laat je kostbaarheden ook nooit onbeheerd in je jaszak zit-
ten.

Kolping Boys is niet verzekerd voor diefstal van dergelijke zaken 
en kan, net als andere openbare gelegenheden, geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen voor ontvreemdingen

Het meenemen van waardevolle spullen is dus volledig voor ei-
gen risico! 

Gerard Venneker

secretaris

•Rectifi catie telefoonnummer
In de presentatiegids is het telefoonnummer van Martin Wijnen 
verkeerd vermeld. Het juiste telefoonnummer is 072-5619047
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 KLAVERJASSEN 

                         Het is weer bijna zover…

            Vrijdag 18 november Klaverjassen   
         bij Kolping Boys

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

En als klap op de vuurpijl na veel bellen, faxen, mailen en heen en weer vliegen is de kogel bijna 
door de kerk. Is het “paard”bijna op het droge, ondanks dat de NOS bijna nog “roet” in het eten wilde 
gooien. Echter, er dienen nog wel enkel plooien van de “mijter’ glad gestreken te worden, en van beide 
kanten moet er nog wel water bij de “bisschops”wijn worden gedaan. Maar het moet toch wel heel raar 
lopen indien deze Sinterklaasdrive niet zal worden opgeleukt met de grootste kindervriend aller tijden 
tezamen met zijn opperpiet,
Fonsie Tomuch, om een gedeelte van de prijsuitreiking voor hun rekening te nemen.

En nog even ter herinnering: Senioren 7 en Dames 1 zijn onze speciale gasten deze avond. En als jullie 
met minimaal 6 personen van ieder team verschijnen ligt er uiteraard een leuke verassing klaar.

Andere Data om te noteren
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 uur
Locatie:     Kolping Boys kantine

Tot vrijdag 18 november 2005 en kom op tijd, want vol is vol……..
Gerard, Hanny, Marian en Gerben
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 12 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 ADO ’20 B1 14.30  ---------- J. Breedt
B4 LSvV B2 14.30 13.45 D. Makelaar
B5 Berdos B3 14.30 13.45 N. Kieft
C3 Reiger Boys ms.C1 13.00 12.15 J. Kraakman
C4 GSV C1 14.30 13.45 H. van Ginkel
C6 WMC C1 13.00 12.15 E. van Dronkelaar
C7 st. Adelbert C2 13.00 12.15 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B3 Con Zelo B1 14.00 13.00
C1 Limmen C1 14.30    ----------
C2 B.O.L. C1 10.45 ----------
C5 Berdos C2 13.00 12.00
ms. B1 Uitgeest ms. B1 14.30 13.30
ms. B2 Vios W. ms. B1 13.00 12.00

Zaterdag 19 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 JVC B1 14.30  --------- J.W. Buys
B3 Schagen B2 14.30 13.45 H. Berghammer
C1 WGW C1 13.00  --------- P.N.M. Oud
C2 SVW’27 C3 14.30  --------- N. Kieft
C3 vrij !!!   
C5 KSV C3 13.00 12.15 E. van Dronkelaar
ms. B1 vrij !!!   
ms. B2 Wieringerm. ms.B1 13.00 12.15 H. van Ginkel

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B4 SVW ’27 B4 14.45 13.45
B5 Bergen B1 14.00 13.00
C4 Dynamo C1 14.00 13.00
C6 Dynamo C2 12.00 11.00
C7 Koedijk C7 11.30 10.30

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 12 en 13 november

groep 6 en 5

Zat./Zon. 19 en 20 november

groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 12 november

08.00 uur: A1

12.30 uur:  A1

Zondag:  13 november

09.00 uur:  B4

13.00 uur:  B4

Zaterdag:  19 november

08.00 uur: 2e

12.30 uur: 2e

Zondag:  20 november

09.00 uur:  B3

13.00 uur: B3

Secretariaat/Bestuursdienst: 

Zaterdag: 12 november

Paul Konijn en Harry van der Lem

Zaterdag: 19 november

Paul Konijn en Jan de Vries
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NIEUWS JUNIOREN
Internationaal Paastoernooi !  (prijsvraag !!!)
Het eerste nieuws van Nederlands grootste B- en C-juniorentoernooi !! Allereerst even een bedankje aan 3 af-
tredende commissieleden : Richard Meijer, Theo Schmidt en Harry van der Lem. Zij vonden het 10e toernooi een 
mooie afsluiting van hun inbreng de afgelopen jaren. Alle 3 nogmaals bijzonder  veel dank voor jullie inzet. Dit houdt 
in dat de commissie veranderd is qua samenstelling. Gebleven zijn: Martin Wijnen, Jan van den Bout, Evert van 
Dronkelaar en Jan Kraakman. Nieuwe medewerkers zijn: Onno de Cock (penningmeester), Paul Diependaal (hoofd 
snackkar en hoofd verloting) en Gerard Twisk (algemene zaken). Wij heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier ! Natuurlijk zijn we al weer druk bezig met het vastleggen  van de deelnemers aan het 11e toernooi!En daar 
willen we een prijsvraag aan vastkoppelen. De komende Treffers maken we een aantal deelnemers bekend d.m.v. 
een quizvraag. De oplossing is per E-mail te versturen naar Jan Kraakman. Is je antwoord goed, krijg je een mail 
terug met daarin een letter. Spaar de letters en er komt aan het eind een woord uit. Dát woord dingt mee naar de 
hoofdprijs óf naar de 2 troostprijzen .

De quizvraag:
We zoeken de naam van een Nederlandse club die vorig jaar de beker op ons toernooi won en de zaakjes van 
A tot Z goed voor elkaar heeft !!   Welke betaalde club bedoelen wij ?? Mail de naam van deze club door naar:  
jm.kraakman@quicknet.nl en ontvang van hem de eerste letter, die je nodig hebt voor de uiteindelijke oplossing. 
Spaar de komende maanden de letters ! Per mail-adres mag maar één oplossing gestuurd worden . Veel succes !

Zaalvoetballen op dinsdag 27 december !
Je kunt je deze komende weken nog steeds opgeven voor dit gezellige evenement  !! Voor slechts € 1,- voetbal je 
minimaal 1 uur.  Er komt een formulier langs en je wordt ingedeeld als je die ene Euro bij je begeleider afdraagt. 
We vragen de begeleiders de ingevulde lijsten mét het geld vóór 1 december in te leveren bij de leden van de jun-
iorencommissie !

Het wel en wee van de junioren !
Eerst maar even het laatste weekend van oktober ! We noteren daarin de eerste overwinning van C1 en dat na een 
zeer snel opgelopen achterstand bij Always Forward. Gelukkig werd het na de rust rechtgezet en wist keeper Bowie 
vlak voor tijd een gevaarlijke inzet knap te redden ! Bravo ! De volgende teams doen het zondermeer geweldig: 
B2(3-1 winst op concurrent SDOB), B3(4-1 winst bij B.K.C.), C2 (0-2 op K.S.V.), C4 (3-2 zege tegen S.V.W.) en C5 
(13-1 tegen ons eigen C6). Moeizaam is het verhaal voor C6 dus (1-13) en C7 (16-0 nederlaag bij AFC’34). Ook B5 
verloor grof (11-1 thuis tegen Blokkers). Ook C3 leed een duidelijke nederlaag (1-5 thuis tegen Egmondia). B1 werd 
afgelast, waar B4 nog wél speelde (1-2 nederlaag in een spannende wedstrijd tegen Dynamo). Bij de A-junioren 
wederom een zware nederlaag voor A1 en dat nog wel bij A.F.C.’34 (6-0). Gelukkig deed A2 namens de selectie nog 
wel goede zaken door met 4-1 van Hollandia T. te winnen. Winst was er ook voor A4 (4-2 op Callantsoog A1). Verlies 
tenslotte voor A3(3-4) en A5 (3-5).

Afgelopen weekend won de C1 wederom en mag door de 7-1 overwinning op Jong Holland richting de middenmoot 
kijken .

C2 daarentegen moet pas op de plaats maken, want ze verloren met 0-4 van koploper Flamingo’s. De volgende 3 
C-teams wonnen alledrie !!! C3 met maar liefst 7-0 bij Zeevogels c1, C4 met 11-3 van S. S.V. c1 en C5 met ook wel 
grote cijfers (8-0 op S.V.W.). Van de 2 laagste teams van de C-junioren verloor C6 met 7-5 bij Victoria C2 en won C7 
met 7-0 bij de Foresters  ! Bij de B-junioren een 3-0 overwinning van de B2 op Dirkshorn en dus blijvend koploper!

Anders vergaat het B1, dat 2 punten liet liggen bij Uitgeest. En dat na een 3-1 voorsprong. Twee strafschoppen bin-
nen een paar minuten waren de doodsdoeners. Jammer. B3 deed wat het doen moest en won met 12-1 van BOL 
B2. B4 verloor met 6-2 bij Winkel B2 ! B5 won met 7-1 bij Westfriezen B2 ! Niet gek gedaan dus ! We troffen een 
verontwaardigde Jan van den Bout na de wedstrijd van A1 tegen S.V.W. Jan was teleurgesteld in zijn spelers, om-
dat ze van 10 SVW-ers (de Heerhugowaarders speelden geruime tijd met 10 man) niet konden winnen (2-2). Tóch 
weer een puntje,mannen ! A2 won wel, maar verloor 2 spelers in de strijd met ZAP A1. Volgens de scheidsrechter 
moesten de onzen zich schamen. De 3-2 overwinning betekende wél dat A2 zich in de subtop meldt ! Voor A4 
konden we een 4-5 nederlaag tegen SRC A2 noteren en A5 won met 5-2 van LSVV A2 ! Prima, mannen ! Ook winst 
voor de A3 van trainer/coach Richard Meijer. In Heiloo werd het tegen de Foresters A2 1-4 !
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FUTSAL
Programma t/m donderdag 22 december

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Wo. 30 nov. 22.00 uit De Myse Ursem 3 13902
Vr. 09 dec. 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST
Vr. 09 dec. 19.15 thuis De Oostwal Jong Holland 5 14546
Ma.  12 dec. 22.00 uit Noorderend SVW ‘27 5 15331
Ma.  19 dec. 22.00  thuis De Myse Ursem 3 27866

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Wo. 30 nov. 19.15 thuis De Enterij SVW ‘27 6 13910
Wo. 14 dec. 22.00  thuis De Oostwal OZV Eetcafé de Otter 2 15612

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Di.  08 nov. 22.00 thuis Geestmerambacht A SCALA 1 12463
Vr. 18 nov. 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST
Vr. 18 nov. 19.15 uit De Oostwal PZC 4 12855
Ma. 21 nov. 19.15 uit De Enterij Jong Holland 7 16261
Di. 06 dec. 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST
Di. 06 dec. 22.00 thuis De Oostwal WMC 5 14952
Di. 13 dec. 22.00 thuis De Oostwal HZV De Witburger 7 15080

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Di. 08 nov. 19.00 ZAALDIENST Geestmerambacht A ZAALDIENST
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
Ma. 28 nov. 19.15  uit De Enterij Plubos 3 13616
Wo. 14 dec. 20.10  uit De Oostwal PZC 6 15079
Di. 20 dec. 21.55 thuis De Oostwal Plubos 3 28099

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vr. 09 dec. 21.05  thuis De Hoornse Vaart BOL 1 14537
Di. 20 dec. 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Ma. 14 nov. 19.15 thuis De Hoornse Vaart FC Hoogtepunt C-1 22737
Ma. 28 nov. 19.15  thuis De Hoornse Vaart Danss. Biersteker C-1 23032

Er is geen zaalvoetbal vanaf 22 december 2005 tot en met 6 januari 2006.    

Voor informatie of vragen over Futsal bij v.v. Kolping Boys bel Peter Verhoeven 072-5153952Programma t/m vrijdag
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DAMES EN MEISJES

Dirkshorn DA1-Kolping Boys DA3 (3-3)
In de plensende regen beginnen we de eerste helft aanvallend. Ik zie van langs de kant goed combinaties gemaakt worden, en zeer veel bal-
bezit voor ons team. Binnen 5 minuten maakt Janneke, gesteund door haar beide zusters om haar heen, de 1ste treffer. In de 15de minuut 
gevolgd door een prachtig schot in de kruising van Kim, 0-2! Het meeste gevaar van Dirkshorn komt van hun aanvoerdster. De kansen die 
Dirkshorn dan ook krijgt ontstaan door werk van haar. Uit een van die kansen ontstaat de 1-2. De 2-2 is een beetje ongelukkig, omdat Mi-
randa de bal in eerste instantie heeft, maar door de natheid glipt de bal helaas alsnog in het doel. Na de rust vele kansen voor ons; net over, 
voorlangs, op de paal, enz. Gelukkig maakt Janneke de 2-3. Maar daarop viel helaas ook de 3-3. De laatste 20minuten hebben we aardige 
kansen, helaas, zonder doelpunten resultaat. Het bleef 3-3. Evalien bedankt voor het meedoen, je was een kei!!! Femke

Kolping Boys DA3-Succes DA1 (4-1)
Meiden, wat was ik zenuwachtig vooraf. Eerlijk waar, ik was er de 1ste helft gewoon misselijk van. Thuis, tegen de nummer 1. Gelukkig wilde 
Leonie ons versterken, en zo begonnen we iets minder goed als gewoonlijk onze wedstrijd. Wat moet ik vertellen over deze wedstrijd? Het was 
gewoon top!!! Na de wedstrijd belde Emiel mij: ‘Wat hebben jullie gespeeld?’ Ik zei: ‘4-1!’ Emiel: ‘Gewonnen? Dat kan niet!’ Waarop ik breed 
lachende reageerde: ‘Jawel, echt, gewonnen!!!’ Ik ben supertrots, en ga er dan ook niet meer over zeggen dan dat we goed hebben gespeeld, 
en Leonie bedankt, je rol was groot in deze overwinning. Op naar de volgende overwinning  meiden,liefs Femke

Kolping Boys DA3-Always Forward DA3 (4-0)
Na een beetje gestress van mij vooraf, omdat er geen scheids was (stel je voor dat ik had moeten fl uiten, pff, echt niet....) begonnen we met 
Leonie als scheids tegen Always Forward. Vooral de 1ste helft was echt meiden-voetbal; een hoop gemekker en gekibbel, getrek en geduw, 
en af en toe iets wat gemene overtredingen. Kansen voor beide partijen, maar geen doelpunten. Na de rust ging het bij ons steeds beter. En 
dus moesten er ook maar eens doelpunten gaan vallen. Janneke opende de reeks, in de 70ste minuut. In de 80ste minuut viel er een eigen 
doelpunt bij onze tegenstandsters, doordat we goed bleven drukken. Met snelle Evelien het laatste kwartier in de spits werd het 3-0. Klasse 
Eef, na al een hele wedstrijd met je eigen team. Om het af te maken, schoot Kim in de laatste 2 minuten nog de 4-0 binnen.

Weer gewonnen, ik ben trots,

kus Fem.

Kolping Boys MA1-Hellas Sport MA1 (2-0)
 Een fysiek sterke ploeg die echter niet één keer gevaarlijk werd. De lage einduitslag van 2-0 kwam voornamelijk doordat Kolping Boys tegen 
zichzelf aan het voetballen was. En eerlijk gezegd ook tegen de sfeer die was ontstaan door enkele duels tussen te grote ego’s in de bege-
leiding van Hellas Sport en de scheidsrechter. Bijzonder was het wel dat Melissa, onze meer dan uitstekende keepster, de 2-0 voor haar 
rekening nam vanaf de penaltystip. 

Buitenveldert MA1-Kolping Boys MA1 (0-9)
“Het weer is net wat opgehelderd, het is zondagmorgen Buitenveldert”. Het liedje van Frans Halsema speelde door de hoofden van de 
wat ouderen. Het leek vooraf een wereldreis maar je bent er eigenlijk zo. Op de velden aan de beroemde Amsterdamse zuid-as, in de 
ochtendschaduw van de Vrije Universiteit, leken de meisjes van Buitenveldert in het begin eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wat je ei-
genlijk wel zou verwachten als je de ranglijst bekijkt. Totdat de 0-1 viel ergens halverwege de eerste helft. Toen stortte het als 
een kaartenhuis in elkaar. De einduitslag werd uiteindelijk 0-9 met als topper Sandra de Nijs die 5 maal het net wist te vinden. 
Aangetekend dient te worden dat een neutrale grens misschien iets minder buitenspelgevallen zou hebben gezien. Laten we het 
daar maar bij laten maar het is ook goed als boodschap aan jullie meiden. Met het geven van commentaar op de leiding, haal je al-
leen jezelf maar uit je spel (en concentratie). Aanstaande zondag de topper tegen Overbos op sportpark de Nollen (komt allen!). 
Dan zullen jullie al je energie nodig hebben dus spaar je adem.  Wist u dat de meiden een eigen website hebben? Kijk maar eens op     
www.freewebs.com/kolpingmb1   Daar vind u ook nog een verslagje van de uitwedstrijd tegen LSVV.

NEDERLANDS VROUWENTEAM – ENGELAND
Op 17 november 2006 zal het Nederlands Vrouwenteam aantreden tegen de vrouwen van 
Engeland. We hebben binnen onze afdeling een inventarisatie gemaakt en gaan op dit mo-
ment met bijna 90 voetbalsters, naar Zwolle. Hieronder volgt een schema voor de dag en 
avond,
15.00 uur Kantine open bij Kolping Boys voor diegenen die lekker een bakkie willen voor we 
vertrekken
15.45 uur verzamelen bij de bus
16.00 uur instappen en op weg naar Zwolle
19.00 uur aftrap voetbalwedstrijd Nederland / Engeland

Hou er rekening mee dat je geen blikjes mee mag nemen in het stadion. Verder hopen we 
dat jullie allemaal ORANJE-GETINT megaan naar Zwolle en alle toeters en bellen, ratels en 
alles wat maar lawaai maakt meeneemt naar Zwolle om de meiden naar de overwinning te 
schreeuwen, toeteren enz……. Hieronder nog een paar mobiele nummer voor de achterbli-
jven die graag willen weten hoe laat ze ongeveer bij Kolping Boys moeten zijn om de meiden 
op te halen.
Ed Noorlander      06 -  5201 2395                        Janneke Ruijs        06 – 2312 8469
Marion Dolsma     06 – 5517 0176                         Emiel Bramer        06 -  5146 2031
Olga Dignum        06 -  1450 8845
We wensen jullie allemaal onwijs veel plezier, lol en hopen op een overwinning

Kantinediensten:

12 november

Natascha Egbergen en Tamara Pa-
ter

19 november 

Jennifer Hoogsteder en Marjolein 
Butter

26 november  

Lisa van Poppel en Leslie van Duin

3 december  

Andrea de Wit en Linda Kuijs

Als je niet kunt komen moet je zelf 
een vervanger zorgen !!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!LET OP!!!!!!!! Bij afwezigheid volgt 
een schorsing !!!!!!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 12 november

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Purmersteijn D1 11:30 --------- 
D2 KSV D2 09:00 --------- Paul van Wanrooij
D3 Koedijk D4 11:30 11:00 Kristiaan Zygmond
D7 HSV D4 10:15 09:45 Thijs Groot
E2 KSV E1 10:15 --------- Nikita Pater
E5 Egmondia E2 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
E6 GSV E1 11:30 11:00 Rob Pater
E8 Graftdijk E3 11:30 11:00 Lionel van Ginkel
F1 Koedijk F1 09:00 08:15 Matthijs van Schie
F3 LSVV F2 09:00 08:30 
F6 Jong Holland F4 09:00 08:30 Amine Ouaziz
F9 SVW 27 F11 10:15 09:45 Sander Twisk
F10 Berdos F5 09:00 08:30 Remco Hartman
MINI  VRIJ  
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D4 Reiger Boys D3 09:00 08:15
D5 Reiger Boys D7 11:00 10:15 
D6 Dynamo D2 12:00 11:10
MD1  Jong Holland MD1 14:30 13:30
E1 Castricum E1 10:00 ----------
E3 SVW E3 10:15 09:20
E4 SVW E4 09:00 08:10
E7 SSV E2 10:00 09:10
E9 KSV E6 10:45 09:55
F2 HSV F1 09:00 08:10
F4 AFC 34 F3 09:30 08:40
F5 SVW F8 09:00 08:10
F7 Egmondia F3 09:30 08:40
F8 Dynamo F1 10:00 09:10

Nieuws:
•19 November is door de KNVB 
een inhaalprogramma vast-
gesteld.De rest van de teams 
spelen onderlinge wedstrijden.

•GEEN TRAINING op woensdag 
23 november In verband met de 
komst van Sinterklaas op ons 
complex is er geen training voor 
alle pupillenteams.

•VOORRONDE PENALTYSCHIETEN

19 November vervolgen we met 
de voorronde van het jaarlijkse 
penaltyschieten. De winnaar van 
elk team gaat door naar de grote 
fi nale op nieuwjaarsdag vooraf-
gaand aan de nieuwjaarsrecep-
tie. Volgens onderstaand sche-
ma schieten de volgende teams 
op een keeper van een leeftijds-
groep hoger.

Het verzoek aan alle teams op 
tijd aanwezig te zijn. 

LET OP; Enkele teams schieten 
voorafgaand aan hun wedstrijd. 
!!
D2 10:45  
E1 10:15  
F1 11:30
D6 10:30  
E2 10:35  
F3 10:15
E3 10:55  
F6 10:15
E5 10:40  
F10 10:10
E6 11:30  
Mini 10:10

    
•SINTERKLAAS KOMT WOENS-
DAGMIDDAG 23 NOVEMBERde  
F-en MINI PUPILLEN bij Kolping Boys 
bezoeken. Willen jullie daar bij zijn, 
lever dan zaterdag jullie briefje in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zaterdag 19 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
E1 LSVV E1 09:00 ---------- Matthijs van Schie
E2 Zeevogels E1 10:15 ---------- 
MD1 Alcmaria Victrix MD1 11:30 10:45 
F6 Victoria Obdam F3 09:00 08:30 Sander Twisk
Onderlinge oefenwedstrijden    
D3 D2 09:00 08:30 Thijs Groot en
D5 D3 09:35 09:00 Paul van Wanrooij
D2 D5 10:10  duur wedstrijden 25 min.
    
D6 D7 11:00 10:15 Kristiaan Zygmond en
D4 D6 11:35 11:00 Christiaan van Dijk
D7 D4 12:10 ---------- duur wedstrijden 25 min
E3 Vrij   
E4 E7 11:30 11:00 Rob Pater
E5 E6 10:15 09:45 Amine Ouaziz
E8 E9 11:30 11:00 Remco Hartman
F1 F2 10:15 09:45 Nikita Pater
F3 F4 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
F5 F7 10:15 09:45 Niels Bakker
F8 Vrij   
MINI MINI 09.00 08:30 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 ADO 20 D1 12:30 ---------- 
F9 KSV F6 09:30 08:40
F10 Duinrand S F3 09:00 08:10
Onderlinge oefenwedstrijden zie thuisprogramma 
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PUPILLENNIEUWS-VERSLAGEN
Kledingbeurs
Wegens groot succes organiseert de pupillencommissie van Kolping Boys op za-
terdag 12 November weer een kledingbeurs voor tweedehands voetbalkleding 
en voetbalschoenen. Tevens is er ook een verkoop van nieuwe kleding en andere 
sportartikelen van bijvoorbeeld tassen. De beurs is van 8.30uur tot 12.00 uur en 
wordt gehouden in de kantine. U kunt de kleding inbrengen op woensdag 9 Novem-
ber 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.

Gevonden voorwerpen en voetbalschoenen.
Naast de kledingbeurs hebben we 12 nov .a.s. ook gevonden kleding. Wellicht mist 
u wat , kom even kijken.We zijn er van 8.30 - 12.00 uur Daarnaast hebben we een 
berg gevonden voetbalschoenen, voor ? 0,50 heeft u  een paar goede schoen  want 
u zult versteld staan wat er bij ons blijft  liggen.

De pup.commissie

De Grote Club Actie
Afgelopen zaterdag zijn de prijzen uitgedeeld aan de topverkopers van de Grote 
Club Actie. Ondanks alle uitwedstrijden en het penaltyschieten is het ons gelukt de 
prijzen uit te delen aan bijna alle prijswinnaars, veel plezier ermee! Om de GCA goed 
af te kunnen sluiten wil ik een dringend verzoek doen aan diegenen die hun geld 
nog niet hebben ingeleverd.

Bij de F pupillen: Max Jochems

Bij de E pupillen: Diandro Senchi, Dimaggio Senchi, Kelvin Florijn, Wesley v.d. Helm, 
Leroy Verhaar

Bij de D pupillen: Ruben Haverkate, Fabian Tolhuis, Patrick Kok

Deze pupillen kunnen tot 16 november het geld inleveren bij Plien Kok,
tel.: 06-13643036.

Jongens, doe je best, we zijn inmiddels 2 maanden verder, het wordt de hoogste 
tijd!

KSV D4-Kolping Boys D6 (4-5)
De eerste overwinning voor de poorten 
van de hel weggesleept! Liefst 4 spelers 
ontbraken waaronder Ryan die zijn pols 
gebroken heeft. Gelukkig dat Maurice 
en Falco van D2 insprongen. Na het fl u-
itsignaal gelijk fl inke druk op het doel 
van KSV. Dit resulteert in twee goede 
mogelijkheden. Eerst Job die de bal 
via de paal het veld ziet invliegen. Kort 
daarna Vigo die na een mooie actie en 
een diagonale knal de bal via de vinger-
toppen van de goede keeper ook via de 
paal weer het veld ziet binnen vliegen. 
Maurice die de vuisten van de keeper 
teistert met een harde knal. KSV neemt 
langzamerhand het initiatief over. Den-
nis opent na een mooie actie op de link-
erfl ank de score door de bal in de linker 
bovenhoek te schieten. Vlak voor de rust 
wordt het toch 1-1 voor KSV. Na de rust 
wordt het snel 2-1 voor KSV. Dan toont 
Kolping Boys veerkracht. Eerst is het Job 
die na een goede assist van Vigo de bal 
bij de tweede paal binnentikt, 2-2. Kort 
daarna is het KSV die 3-2 maakt. Een 
geweldige rush van Falco aan de linker-
kant betekent na een goed schot in de 
korte linkerhoek 3-3. Vervolgens wordt 
het 4-3 voor KSV. Kolping Boys komt 
echter terug. Job en Justin staan bij de 
tweede paal vrij waarop Justin doeltref-
fend uithaalt voor de gelijkmaker. De 
koek is echter nog niet op want een min-
uut of vijf voor tijd is het Vigo die op links 
goed doorgaat en uit een lastige positie 
de bal knap langs de geweldige keeper 
binnen schuift. Een geweldige teampr-
estatie. Wat een spannende wedstrijd. 
Iedereen was vandaag bij de les en 
speelde een goede wedstrijd. De beste 
man vandaag was ongetwijfeld Ugur, 
die de laatste tijd al goed op dreef was, 
en op het middenveld de regisseursrol 
geweldig uitvoerde. 

Ni-Coach
Kolping B. D7-SVW’27 D9 (7-2)
Om 9.45 uur nog maar de helft aan-
wezig, dus de trainer in spanning, de 
coach aan het bellen. Sommige ziek, an-
deren verslapen & geblesseerd. Sander, 
Roy, Rachid, Giorgio en Manuel afwezig. 
Dat moet dus nog even beter mannen! 
Gelukkig Wilde Ricardo en Ugur van de 
D6 nog wel een partijtje spelen, dus 
precies genoeg. De 1ste helft was span-
nend, weinig krachtverschil en een fa-
natieke aanhang bij SVW’27 die het de 
scheidsrechter niet makkelijk maakte. 
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PUPILLENVERSLAGEN
Wij lieten ons hierdoor niet van de wijs 
brengen en Rachenthley zorgde voor 1-
0. Onze invaller Ricardo bracht de stand 
op 2-0. Helaas maakte deze voorsprong 
dat wij een beetje lui werden wat wij me-
teen op ons bord kregen. We gaven een 
paar corners weg en keeper Bojan kreeg 
het zwaar te verduren. Een prachtige 
duik kon niet voorkomen dat de bal er 
toch inging en binnen 5 minuten viel 
er een 2de tegentreffer, dus met 2-2 
de kleedkamer in. De 2de helft had ie-
dereen er weer fl inke zin in, onze con-
ditie gaat met sprongen vooruit en dat 
is in het veld goed te merken. Dide en 
Thomas speelden goed, er werden veel 
ballen onderschept en SVW’27 kwam 
amper aan aanvallen toe. Mitchell stond 
als een boom te stoppen op het midden 
en Yassine wist een aantal keer het veld 
over te spelen, maar vond helaas de 
keeper op z’n weg. Youri wist 2x prachtig 
te scoren, stond weer precies op de 
goede plek. Er werden mooie passes ge-
geven en Michael en Rachenthley sco-
orden ook nog. Het werd nog even span-
nend nadat Ricardo de tegenstander in 
ons strafschopgebied neerhaalde en de 
bal op de stip gelegd werd. De keeper 
zat in de goede hoek maar de bal ging 
net over. Complimenten voor de invallers 
vandaag, 2 wedstrijden achter elkaar en 
dan zo spelen. Ulgur was een tijger op 
het midden, dus altijd welkom! Jongens 
het was een mooie wedstrijd met een 
mooie eindstand (7-2)

Plien
Bergen D2-Kolping B. D7 (6-4)
Wegens blessures van Giorgio en Ra-
chid, de beschikking over Danny en 
mooi weer op pad naar Bergen met als 
tegenstander de D2 die bovenaan staat. 
Het beloofde een spannende wedstrijd 
te worden. Na een gedegen warming-up 
begonnen we de 1ste helft met een fl inke 
tegenwind. Het was een mooie wedstrijd 
die aardig gelijk op ging, we hadden het 
verdedigend best zwaar, maar nadat we 
1-0 achter kwamen wisten ook wij het 
doel te vinden en kwamen wij gelijk. 
Vlak voor het einde van de 1ste helft 
kregen wij door enige onduidelijkheid 
in onze verdediging nog een tegentref-
fer en gingen met 2-1 de rust in. Na fl ink 
wat peptalk begonnen wij de 2de helft, 
maar keeper Bojan bleek door buikgriep 
de wedstrijd niet uit te kunnen spelen 
en werd gewisseld met Sander. Het was 
even zoeken naar ieders plek maar Boris 
wist de jongens ondanks dat wij met 4-2 

achter stonden goed te motiveren. Er is 
door iedereen weer hard gewerkt, er zijn 
mooie doelpunten gescoord door Roy, 
Yassine en Rachenthley en het scheel-
de weinig maar wij moesten genoegen 
nemen met 6-4. Er zit een opwaartse 
lijn in mannen, we spelen lekker en het 
gaat steeds beter. Op naar de volgende 
wedstrijd.

Plien
Koedijk E1-Kolping B. E1 (2-3)
Het was een stralende Zaterdag mor-
gen, en de jongens hadden zin om te 
voetballen. We hadden 1 gast speler 
Jochim  mee omdat Rutger er niet was, 
dus met 2 wissels begonnen we zwak 
aan de wedstrijd. Kolping Boys had het 
meteen moeilijk en moest een corner 
weg geven. De corner van Koedijk was 
goed geplaatst en werd goed in gekopt 
1-0, langzaam kwam Kolping Boys een 
beetje in zijn spel wat een paar mooie 
aanvallen met zich mee bracht maar 
geen doelpunten. Het spel kon alle 
kanten op want ook Nigel moest af en 
toe in actie komen om schoten tegen te 
houden. Toch viel de gelijkmaker Stijn 
kon schoren na een goede combinatie 
met Ronald 1-1. Daarna maakte Wence 
een rommel doelpunt, maar die tellen 
ook 1-2. Na de rust ging de beide elftal-
len weer volop in de aanval waarbij 
Koedijk ook een beetje geluk had want 
de lat hielp en een speler van Koedijk 
haalde een bal van de lijn. Eindelijk na 
een schot van Stijn kon Mustapha in 
de rebound de bal in tikken 1-3 Je zou 
zeggen lekker de wedstrijd uitspelen en 
niks aan de hand, maar net als in Den 
Helder gingen ze weer voor het eigen 
doel hangen waardoor Koedijk nog iets 
terug kon doen. 2-3.  Gelukkig bleef deze 
uitslag staan waardoor we met 3 punten 
naar Oudorp terug konden keren!! Goed 
gewerkt en nog veel succes

Een vader
Kolping B. E3-Grafdijk E1 (8-2)
Hoe zou het zijn om in een team te spelen 
dat in 6 wedstrijden 61 doelpunten om 
de oren krijgt en er slechts 3 inschopt? 
En dan moet je ook nog tegen Kolping 
Boys, waarvan je thuis al met 1-11 hebt 
verloren. Nee, Graftdijk E1 is niet te be-
nijden. Ook niet afgelopen zaterdag te-
gen een overigens stroef draaiend E3, 
dat desondanks veel sterker was. Al na 
enkele minuten werd dat duidelijk door 
doelpunten van Gile en Dimaggio: 2-0. 
Hoe kwetsbaar de Oudorpse verdediging 

is zonder Jesper ¬ hij stond vooruitge-
schoven op het middenveld - bleek even 
later. Een van de weinige aanvallen van 
de gasten en het was 1-2. Maar Kolp-
ing Boys was simpelweg te sterk voor 
deze hekkesluiter in de poule. Voor rust 
maakten Jesper en Martin er 4-1 van. In 
de tweede helft eenzelfde wedstrijdbee-
ld. Een aanvallend Kolping Boys en een 
zo nu en dan uitvallend Graftdijk. Martin 
zorgde voor 5-1. En een tegenstoot van 
de groenhemden betekende dat ze bijna 
evenveel doelpunten erbij kunnen schri-
jven als in alle 6 voorgaande wedstrijden 
samen: 5-2. Jesper, Martin (hattrick) en 
tenslotte Gile bepaalden de eindstand 
op 8-2. Het dubbele was gezien de vele 
kansen ook mogelijk geweest. Maar 
Oudorpse onscherpte, paal, lat en een 
goede Graftdijk-keeper stonden een nog 
grotere uitslag in de weg.

Paulus (vader van Charlie)
SVW’27 E5-Kolping B. E4 (3-8)
Vandaag een trainingspartij tegen 
SVW’27 E5 om scherp te blijven voor de 
competitie. Jesse onze rots in de verd-
ediging was er niet bij deze keer. Maar  
we hebben meer goeie verdedigers zoals 
Dex en Sander. Vanaf het begin werd er 
fl ink druk uitgeoefend. Het middenveld 
deed het goed in de omschakeling en 
Tom, Thomas en Maarten kregen goede 
kansen. Na 5 minuten bracht Tom de 
stand op 0-1 en na 7 minuten volgde 
Maarten met 0-2. De jongens van SWV 
lieten het er niet bij zitten en het spel 
golfde heen en weer. Het bleef een ti-
jdje 0-2 maar in de 17e minuut bracht 
SVW’27 de stand terug naar 1-2. Er 
kwamen daarna nog prima kansen voor 
SVW maar gelukkig hebben we een 
goede doelman. Leon stopt een paar 
mooie ballen. Een minuut voor de rust 
schoot Tom de bal van rechts voorbij de 
doelman van SVW’27 in het doel in het 
zijnet en was het 1-3 bij de rust. Ook 
na de rust bleef SVW’27 aandringen. 
Na 10 minuten werd het 2-3 maar nog 
geen minuut daarna was het Maarten 
die de stand op 2-4 bracht. Het werd 
toen erg spannend omdat onze verd-
ediging fl ink onder druk kwam en in 13e 
minuut 3-4 moest toestaan. Toen brak 
er een periode aan waarin het erop leek 
dat SVW’27 langszij zou komen maar 
met veel kunst- en vliegwerk werd ons 
doel schoon gehouden. In minuut 20, 
21 en 22 werd het verzet van SVW’27 
plotseling gebroken door Tom , Maarten 
(mooi schot buitenkant voet), en weer 
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Tom. Toen was het 3-7 een leek het 
erop dat onze spitsen Tom en Maarten 
alle doelpunten voor hun rekening had-
den genomen. In de laatste minuut was 
echter Thomas goed aanwezig in een 
worsteling vlak voor het doel en lukte 
het hem om de kroon op het werk te zet-
ten voor vandaag 3-8. Goed gespeeld 
jongens. Ik zie met vertrouwen uit naar 
de tweede helft van de competitie 
waarin we nog kansen hebben op het 
kampioenschap. 

 een fan van de E4 
LSVV E3-Kolping Boys E5 (4-1)
Dit keer moesten we 11.45 aantreden 
tegen LSVV. We hadden er allemaal 
weer veel zin. Tevens hebben we nu een 
eigen bal want als team hadden we de 
meeste loten verkocht. Dus het inschi-
eten ging erg goed. Helaas was Roy er 
niet maar hebben we een andere goede 
keeper Marnix. We kwamen snel achter 
door een foutje in de achterhoede en 
daarna een eigen goal van Justin ja dat 
kan ook gebeuren. Later in de eerste 
helft kregen we er nog een om de oren. 
Toen waren we wakker en begonnen we 
eindelijk hard te werken en dat ging al 
een stuk beter. Ruststand 3-0.Na rust 
hadden we windje mee en waren we 
meteen gevaarlijk. Maar ja we hadden 
weer pech en LSVV maakte 4-0. Toch 
speelden we allemaal niet slecht maar 
moeten we alleen wat feller en actiever 
worden. Marnix heeft ons wel gered want 
die hield een hoop ballen tegen. En daar 
was opeens Lars met een verwoestend 
schot maakte hij er toch 4-1 van. Tom 
Bart Yannick Bas en Bas Daniel Justin 
eens winnen we hoor maar dan zal er de 
hele wedstijd harder gewerkt worden en 
meer overspelen. Voor de rest hebben 
wij de toeschouwers toch weer genoten 
van jullie spel elke

week gaat het beter KOP OP JONGENS 
jullie hebben een leuk TEAM

Peter Wortel
Kolping B. E7-Reiger B. E9 (0-0)
Het was een wedstrijd van bikkelen en 
beuken. Dat zat er vooraf al dik in. De 
jongens van Reiger Boys lusten er wel 
pap van. Die zijn groot en sterk. Maar 
voetballen kunnen de meesten niet, de 
tegenstander raken des te beter. Het 
was wel duidelijk waarom de gebroeders 
Duinmeier tot hun grote spijt niet had-
den kunnen komen. De scheidsrechter 
deed het goed (bedankt!) maar had geen 

makkelijke pot. In de tweede helft moest 
hij een paar maal dreigen om een Ruige 
Boy voor vijf minuten naar de kant te 
sturen. Doelpunten vielen er niet en ook 
de kansen waren schaars. De rest was 
ook goed maar Kelvin was deze ochtend 
super: liep snel, passeerde makkelijk, 
pakte veel ballen af en was onvermoe-
ibaar. Klasse. De rest? Redouane, 
Bernd, Tobias en Tom hielden het achter 
dicht; Dennis, Thomas, Redouane en 
Sam waren een paar keer dicht bij het 
doel maar het lukte telkens net niet. 
En zo blijft E7 koploper en blijft het ver-
schil met de Ruige Boys 6 punten. Het 
kampioenschap kan E7 bijna niet meer 
ontgaan. Mannen, volgende week weer 
een echte voetbalshow! Ik zal er zijn! Oh 
ja, Dennis gaat naar de penaltyfi nale. Hij 
schiet alle penalties gewoon in de kruis-
ing. Daar kan geen keeper bij. De fi nale 
hoeft eigenlijk niet eens door te gaan; ze 
kunnen de beker net zo goed nu al aan 
Dennis geven.

Een fan.
Kolping F8–Kolping F9 (7-0)
De coach was ziek. Dat was schrikken. 
Toen werd voor deze ene keer een an-
dere vader de leider. Terwijl die nog aan 
het bedenken was wat hij zou gaan doen, 
vertrokken de eerste jongens al naar het 
veld. Ze trappelden van ongeduld. Toen 
kwam Robbert binnen, met verband en 
pleisters in zijn gezicht. Zou hij niet mee 
kunnen doen? Lachend vertelde Rob-
bert dat er niets aan de hand was en 
hij gewoon kon voetballen. Opgelucht 
gingen ook de laatste jongens op weg 
naar de wedstrijd. Wat een voetbalshow 
heeft F8 gegeven. Ondanks alle goede 
spelers van de F9 en hun topkeeper. 
F9 is bijna niet bij het doel van de F8 
geweest: Tom had 1 redding in de eerste 
helft en Ruard 3 of 4 in de tweede helft. 
Ze hadden niet veel te doen maar wat 
ze moesten doen, deden ze goed. Aan 
de andere kant was het veel drukker. 
Robbert, Ferhat, Timo, Jesse en Wiebe 
maakten de doelpunten. In totaal 7. De 
mannen gaan steeds beter met elkaar 
samenspelen. Als jullie zo doorgaan ein-
digen jullie beslist op de tweede plaats. 
En dat is eigenlijk ook wel een beetje de 
eerste plaats. De F1 van Dynamo staat 
nu op de eerste plaats, maar die zitten 
door een vergissing bij jullie in de groep. 
Die F1 zou eigenlijk hoger moeten spe-
len. Dan zijn jullie dus de besten van de 
rest! Klasse.

Een toeschouwer.

Duinranders F3-Kolping B. F8 
(1-8)
Op een zaterdag moest F8 tegen Duin-
rand F3. Het was wat mistig en het veld 
was kletsnat. We waren er allemaal, in 
topvorm. We hadden een goede opstel-
ling en begonnen met goede moed.  Al 
in de vierde minuut scoorden wij: 0-1. 
Daarna scoorde Duinrand. Dat was 5 
minuten later. Toen gingen we nog beter 
voetballen en scoorden 1-2. Met de rust 
was het 1-5 voor F8. Na de rust schoten 
we nog drie keer raak. Het werd dus 1-8 
voor ons. Wij staan tweede in onze com-
petitie. Bovenaan staat een F1. Daar 
kunnen we echt niet van wínnen.  Maar 
de andere wedstrijden hebben wij met 
heel veel doelpunten gewonnen.

Van Wiebe Sluijter en papa.                     
          
Kolping F9- SVW F10 (4-4)
Nou de verwachtingen waren hoog ges-
pannen en de tribune zat vol scouts en 
familie zaterdag. Zou de F9 weer schit-
teren en zouden de uitgezette loopli-
jnen van de training hun vruchten gaan 
afwerpen?Justin was er gelukkig ook 
weer bij en vond het jammer dat het niet 
regende want hij had net zijn zwemdi-
ploma gehaald. F9 ging vlot van start en 
na snel combinatie voetbal lag de bal al 
snel achter de keeper van SVW’27, 1-0 
door Jim natuurlijk! F9 was nog aan het 
feesten en hop het was al weer 1-1, beter 
opletten hoor de volgende keer! Na een 
wiskundige combinatie die voor de re-
porter ook niet meer was te volgen was 
het 2-1  door Giel! Net voor rust kreeg 
de F9 een strafschop tegen    (we zagen 
daar voor de scheidsrechter een bank 
biljet in zijn zak steken). Nick maakt een 
technisch sliding, meer was het niet hé 
Nick? Dus F9 dacht de rust in te gaan 
met 2-2 maar nee hoor SVW’27 zette 
aan en het werd een ruststand van 2-3. 
Na rust dacht Jim weet je wat ik ga even 
rennen met de bal en schiet hem er wel 
even in want dan staan we weer gelijk 
en ja hoor 3-3. Toen kreeg Max en Jean 
het op hun heupen en gingen alleen op 
de keeper af en ja hoor Jean maakte 
vlak voor tijd de 4-4. Nick,Youri, Giel en 
Vince gooiden achterin de wedstrijd op 
slot zodat de eindstand gelijk bleef. De 
strafschoppen was 1-1 mannen? De 
volgende keer beter en we hebben weer 
van jullie genoten hoor!

De vader van Max
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Uitgeest B1-Kolping Boys B1 (3-3)
Ja daar is hij de verslaggever van de B1

 Ja dat is wat...... tegen JVC B1 werd met 2 -3 gewonnen maar........ geen verslag vanwege ziekte van uw supporter. Daarna 
moesten de Boys van Jos en Marc tegen Odin B1 ik erheen en wat bleek.......het was afgelast en het was prachtig mooi weer!!!!!   
waarom wordt ik niet ingelicht kwam er helemaal voor uit.??????? helemaal voor niets!. Dus dan nu maar naar Uitgeest gefi -
etst vanwege het mooie weer, en ja hoor er werd gevoetbald. Maar wat bleek.... er stond tijdens de warming up een voor mij  
onbekende speler in het veld!!  Het bleek Roy Kamminga te zijn. Nieuw talent??? De wedstrijd begon en iedereen had er zin in 
bleek, er werd verzorgd gevoetbald maar Uitgeest kreeg de beste kansjes door hun gevaarlijke nr 9. Toen een diepe bal door 
Jeroen Koenis . Robin Vries gaf de tegenstander een klein duwtje wat de scheidsrechter zag........... helaas!.. Plotseling kreeg Jo-
chem de bal,  kon ver oprukken maar werd tegengehouden door middel van een overtreding van Uitgeest zijde... vrije bal hoog 
voor geschoten net naast geschoten door Bonliang jammer. In de 20e min een diepe pass van Roy Langedijk op R. Vries maar 
helaas ook die kans werd niet goed benut. Een goede dieptepass van Jochem, keurig afgemaakt door  Robin Vries............... 
0-1. Daarna een overtreding van nr 03 van Uitgeest op Robin Vries die daarvoor geel kreeg. Een vrije trap van Uitgeest door 
het midden, waar Jochem de bal nakijkt en niet naar de tegenstander, dus............. vrije doorloop en 1-1 ! Plotseling gaat Roy 
Kamminga eruit!! waarom????? en komt  Barry erin. Na een corner van Masis legt Robin Vries de bal terug op Lorenzo die 
naast schiet... helaas. Jeroen Koenis....  vrije trap op Lorenzo, die mist en Barry reageert niet alert genoeg weg kans. Tweede 
helft, Paul Jongkind erin en Masis  eruit.  In het begin een goede aanval, die door Sander Preserie jammer genoeg niet werd 
afgerond. Plotseling een diepe bal van Rodney op Barry die hem hem met z’n chocoladebeen in het doel plaatst.............. hij 
is toch links?????  1-2.  Jan d .Vries kwam erin voor Jochem en er kwam  meer gevaar bij Kolping Boys, want een aanval op 
links, waar Barry werd vrijgespeeld die samen met Robin de Vries en Bonliang alleen op de keeper afging en zoals het de hele 
wedstrijd niet lukte, werd ook deze kans niet benut. OK Uitgeest had zijn kansjes, waar Patick de Vries zijn opgaande lijn van 
de laatste tijd liet zien, door zeer goede reddingen.. Klasse Jongen!!!! Jan maakte zijn faam van topscoorder waar, door de 1-
3 aan te tekenen. Zo geen vuiltje aan de lucht dachten  ze!! Een corner van Uitgeest, waar de spits zijn hobby uitvoerde van 
toneelspeler, waar de scheids intrapte...Penalty.....Patrick deed z’n best maar het werd 2-3. Barry kon de wedstrijd beslissen..... 
maar z’n lob was niet hoog genoeg. Toen waar ik zo bang voor was, Patrick speelde de bal te ver voor zich uit......... de tegen-
stander maakt een overtreding op Patrick . J.de Vries “ de vlagger “ steekt z’n vlag omhoog..... Kolping Boys stopte meteen met 
voetbal omdat ze dachten een vrije trap voor Kolping Boys, maar nee hoor de scheids fl oot  NIET!!!!!!!! en Uitgeest schoot op 
doel, waar Rodney in een uiterste poging de bal tegen te houden de bal tegen z’n hand kreeg ... weer een pingel ....... Partick 
had hem bijna, maar toch 3-3 tegenstander blij, Kolping Boys stond het huilen nader dan het lachen. Jongens...... het is zuur 
om bestolen te worden met pingels en een rode kaart voor Rodney,  maar ik heb de beste wedstrijd van het seizoen gezien en 
vandaar volgende week kom ik ook naar de topper Kolping Boys  versus ADO’20.

de tevreden toeschouwer.
Kolping Boys C4-SVW ’27 C4 (3-2)
Hallo hier was ik weer met een stukje van de toppers van de C4. Met ietwat vertraging begonnen we op het D-veld aan de 
wedstrijd. De mannen waren er weer helemaal klaar voor, met een lekker temperatuurtje gingen we er gelijk weer fanatiek te-
genaan want S.V.W.’27 stond op de vierde plaats in de competitie en wij op de tweede dus we wisten dat het niet zo makkelijk 
zou worden. Maar jammer genoeg kwamen  we door een ongelukje toch 1-0 achter maar niet getreurd het duurde niet lang 
voor wij de gelijkmaker scoorde en toen ook nog vrij snel uit een mooie vrije trap de 2-1 dat was tevens de ruststand. Daarna 
moesten we er weer fl ink tegenaan want S.V.W.’27 kwam ook weer sterk uit de kleedkamer. Gelukkig maakten wij snel 3-1 en 
toen werd het spannend want S.V.W.’27 scoorde 3-2 en wat duurt het dan lang voor het eindsignaal klinkt, maar gelukkig bleef 
het zo en na een middag vol spanning en hard werken van de jongens gingen wij er met de winst vandoor. Goed gedaan weer 
en hou vol zo. Nog veel plezier dit seizoen.

Groetjes Leny.
Victoria O C2-Kolping Boys C6 (7-5)
Scheids roept hulp-scheidsrechters bij zich (lees vlaggers) voor instructie. Wie zei ook alweer dat junioren niet professioneel  
zijn? Kolping Boys start fl itsend Wessel 1 en 2 nul,  publiek roept al om 10, iets te voorbarig blijkt later geprikkeld  komt Victo-
ria-O terug 3-2  en vlak voor rust 3-3 , 4-3. tweede helft , wissels Joey  uit, Stephan B op doel, sterk begin 4-4 vlak daarna 4-5, 
Victoria-O hersteld zich 5-5 ,6-5 door slordig verdedigen 4 tegen 2 situaties. Stephan B houdt de aansluiting door sterk keepers 
werk, midden veld loopt door elkaar Gideon rechts (was links mid) Jonathan naast Mitchell, oorzaak verwarring door coaching 
van Johan in het kwadraat, zei Jonathan na afl oop, eind uitslag 7-5 voor Victoria O C2 ,jammer. succes 12 nov. Tegen WMC 
C1(koploper) 

P.S. Micha Paauw  beterschap gewenst met je pols.

afz. geleider J.Blom
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Karten senioren selectie
Zaterdag 22 oktober was het zo ver we gingen met bijna de gehele selectie karten. om 20.30 bij Kolping 
verzamelen. De strijd was daar al begonnen wie zal er met de 1e prijs vandoor gaan. aangekomen in Limmen 
begon de inschrijving voor de 2 heats. De eerste heat werd gewonnen door Patrick Matulessy in een tijd van 
35.03 sec. 2e werd Gabriel hartkamp in een tijd van 36.37 sec. gevolgd door nummer 3 Ver Veel in 36.51 
laatste in de heat werd Peter Stigter in 39.11 dan kan wel kloppen want Peter stond meer dwars dan dat 
hij aan het rijden was. De 2e heat was wederom erg spannend met met de beste tijd naar (praatjes maker). 
Raymond Simons maar hij maakte het wel waar in een tijd van 34.87 op de 2e plaats voor Mark Kaandorp 
in een tijd van 34.90 en op de derde plaats Rachid Elkadoeri. En laatste in deze heat ging naar Cong Tang 
in een tijd van 42.71 (zal wel door die blessure komen) Al met al een geslaagde avond ook al kwam Ramond 
Van Oosterhout wel met een hele grote beker op de proppen (eigendom van het kartcentrum leuk geprobeerd 
Ramon.)
Uitslag over beide heats
1e   plaats Raymond Simons.      34.87 14e plaats Rob Klanker                              37.26
2e   plaats Mark Kaandorp.             34.90 15e plaats Richard Zimmer                        37.36
3e   plaats Patrick Matulessy                    35.03  15e plaats Jip Bolt                                       37.36
4e   plaats Rachid Elkadoerie                   35.57 17e plaats Kenneth Simons                        37.86
5e   plaats Raymond Van Oosterhout      35.87 18e plaats Mini Stigter                                 37.99
6e   plaats Gabriel Hartkamp                    36.37 19e plaats Bas Bertram                               38.21
7e   plaats Robin Messerschmidt             36.41 20e plaats Rick Konijn                                 38.33
8e   plaats Ver Veel                                    36.51 21e plaats Henk Zeegers                            38.55
9e   plaats Roy Winder                               36.60 22e plaats Peter Stigter                               39.11
10e plaats Michel Floris                             36.61 23e plaats Anko Floris                                 39.75
10e plaats Ger Jan Stet                             36.61 24e plaats Alex Van Leijen                         40.86
12e plaats Mark Romijn                              36.93 25e plaats Marvin Wijdenbos                     41.32
13e plaats Tim Konijn                                 37.12 26e plaats Cuong Tang                                 42.71
Niet geplaatst wegens blessure’s Wesley Everduin,Maikel Meijnders,Onno De Kock,Peter Spijker en Paul 
Diependaal. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben ik vond het een zeer geslaagde avond en voor 
herhaling vatbaar. Namens de baan commisaris en baan record houder in 32.59 !!!!! Paul Diependaal


