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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
In deze Treffer treft u de uitslag van het  tevredenheidsonderzoek aan, en een 
verslag van de maandelijkse klaverjasavond die deze keer heel goed bezo-
cht werd.Verder valt er weer een letter te verdienen bij de prijsvraagprijsvraag van het 
Internationale paastoernooi!!!!!

Het eerste bij de heren won vorige week nipt van Schagen (1-0) en was af-
gelopen zondag de mindere van het helderse WGW, ze verloren met 4-0. Ze 
bezetten momenteel de derde plaats. 

Dames  1 deed het prima, ze speelden gelijk tegen KFC ‘71 en wonnen 
zondag in Gouda van GDA met 5-2. Na deze wedstrijden bezetten zij de 5de 
plaats in de algehele rangschikking.

De redactie

Jaargang 48 , Nummer 8   Volgende treffer 
22 november 2005    6 december 2005

Inhoudsopgave
2 Info
3 Wedstrijdpr. Sen. / Jun. / Dames
4 Uitslagen  Sen. / Jun. / Dames
5 Tevredenheidsonderzoek
6 Klaverjassen
7 Juniorenprogramma
8 Juniorennieuws
9 Futsalprogramma
10 Dames nieuws
11 Pupillenprogramma
12  Pupillennieuws
13 Pupillennieuws/verslagen
14 Verslagen Dames 1

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

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
DAMES
Marian Corsten 072-5620036
KANTINECOMMISSIE
Ed Pronk 072-5628519
SPONSERCOMMISSIE
Fons Veel 072-5600345
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

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

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

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270
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 INFO

Wat doe jij om voetbal leuk te houden?’
Elk weekeinde wordt in het amateurvoetbal maar liefst 30.000 keer gefl o-
ten voor de aftrap van een wedstrijd. Meer dan een miljoen mensen beleven 
dan plezier aan de mooiste aller sporten. Een nog groter aantal beleeft veel 
plezier door een kijkje te komen nemen en de voetballers aan te moedi-
gen.  

Dit alles is de KNVB veel waard. Zóveel, dat de voetbalbond het startsein heeft gegeven voor de campagne ‘wat doe jij om voetbal 
leuk te houden?’. De campagne is bedoeld voor íedereen die met voetbal te maken heeft, op het veld en in de zaal. Met deze 
campagne moet het plezier in het voetbal nóg meer de ruimte krijgen en het wangedrag worden tegengegaan. De KNVB wil dat 
iedereen lekker kan voetballen, daarom stelt de KNVB regels vast om een goede omgang met elkaar te bewerkstelligen én treedt 
de KNVB duidelijk op wanneer iemand het plezier van een ander verpest. 

Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor sportiviteit op en rond het voetbalveld, dus niet alleen de ander maar ook 
jíj. 

Vanaf de seizoensstart van het amateurvoetbal volgt via KNVB.nl meer informatie. Houdt deze site rond deze tijd dus goed in de 
gaten en volg de activiteiten rondom de campagne op de voet!

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Duinrand S 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Chinees-Indisch Restaurant Po-On
      Herenweg 81 A 1829 AC Oudorp

      072-5113096
   &

 Conijn Parket en Projectvloeren
       Kamerlingh Omnesstraat 15 1821 BP Alkmaar

       Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en particulieren
       0725206564

Kolping Boys 6-Geel Zwart 3 (6-4)
6e nog ongeslagen in nieuwe formatie!

Ook tegen Geel Zwart uit Schagen bleef het 6e ongeslagen. Succes-coach Geert Bossers is met het 6e bezig aan een indruk-
wekkende reeks sinds de invoering van de 3-4-3 opstelling. De nieuwe opstelling zorgde er wel voor dat Dimitri naar de tribune 
werd verwezen, voor hem lijkt een basisplaats ver weg. Schwalbe-koning Geert zorgde persoonlijk voor de openingstreffer, via de 
door hem versierde penalty. Binnen de minuut mocht ook Geel-Zwart aanleggen vanaf 11 meter, maar faalden.

De score werd snel uitgebreid door respectievelijk Bart K. uit O., Bart G, Gaybin, Bart G. Tevens werd een goal van Bart G. af-
gekeurd, hij werd teruggefl oten na een reglementaire schouderduw, hij ronde echter heel beheerst af met een lobje over de 
keeper. Dit alles resulteerde in een 5-2 ruststand. 2e helft was van een ander niveau. Alleen Geert wist nog een reglementair 
doelpunt te maken. Geel-Zwart kwam tot 6-4 dichterbij door ons eigen slordige spel. Gelukkig maar bovenal jammerlijk bleef het 
bij de 6-4. In de slotfase eiste Bart G. nog een hoofdrol op! Scheidsrechter de Goede keurde een zuivere goal af omdat Bart de 
bal door de netten joeg. Dat het doelnet een gatenkaas was maakte verder niet zoveel uit. De scheids vond het meteen welletjes 
en fl oot af. In deze harde wedstrijd wist Jerry zich opmerkelijk rustig te houden. Bart G. en Appie konden zich minder in bedwang 
houden en liepen tegen een gele kaart op. Uiteindelijk bleek het een gemakkelijke overwinning.  

Groetjes,

De  redactie van het 6e
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 26+27 november

Groep 3 en 4

Zat./Zon. 3+4 december

Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 26 november

08:00 uur: 3e

12:30 uur:  3e

Zondag:  27 november

09:00 uur:  B3

13:00 uur:  B3

Zaterdag:  3 december

08:00 uur: 4e

12:30 uur: 4e

Zondag:  4 december

09:00 uur:  B5

13:00 uur: B5

Secretariaat:  

Zondag:  27 november

09:00 uur:  Piet Ursem en ome  
 Jaap

13:00 uur: Ton Schut

Zondag:  4 december

09.00 uur: C.Castricum en ome  
 Jaap

13:00 uur R.Meyer en   
 N.Appeldoorn

Zondag 27 november

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

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Hollandia T1 14.00 ----------
3e Helder 3 13.00 11.30
7e Alkm. Boys 6 12.00 11.10
8e Bergen 5 10.00 09.00
A3 Kolping Boys A5 10.00 ----------
A4 Hugo Boys A2 14.00 13.00
Da1 Apollo Da1 11.00 10.00
Ma1 Arsenal ASV Ma1 12.30 11.15
B2 Succes B1 14.00 12.45
                  

Zondag 4 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Duinrand 1 14.00 ---------- J.C. Langedijk
3e Texel 2 12.00 11.15 J. Knulst
7e Adelbert 3 10.00 09.15 C. de Goede
8e Limmen 5 10.00 09.15 N. Neuvel
A3 ADO A5 10.00 09.15 Sj. Schut
A4 VZV A2 12.00 11.15 P. Kramer
Da1 t Zand Da2 14.00 ---------- N.Th. Bakker
Da2 MFC Da1 12.00 11.15 GSB
Da3 de Koog Da1 14.00 13.15 J. de Wit
Ma1 vrij   
B2 Hollandia T B1 10.00 09.15 M. Wijnen

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
2e Vios 2 12.45 ----------
4e Apollo 2 11.00 10.00
5e Meervogels 3 14.00 13.00
6e Con Zelo 3 14.00 13.00
A1 KHFC A1 12.00 ----------
A2 AFC ‘34 A2 12.00 11.00
A5 Limmen A3 14.00 13.00
                  

Gevonden !!!!!!!!!!!
Op het parkeerterrein van Kolping Boys: Damesring met 
3 steentjes. Meer info: Inge 06-29530891
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 19+20 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e WGW 1 0-4
 2e Vitesse 3 2-1
 3e WGW 2 afgelast
 4e KSV 3 3-3
 5e DTS 3 afgelast
 6e Geel Zwart 3 6-4
 7e Meervogels 4 0-2
 8e Vrone 5 2-4
 9e Egmondia 5 0-3
 Da1 GDA Da1 5-2
 Da2 Koedijk Da2 0-3
 Da3 Dirkshorn Da1 1-6
 Ma1 Victoria Ma1 3-0
 MS B1 HOSV MS B1 2-2
 ms. B2 Wieringermeer ms. B1 0-5
 A1 Uitgeest A1 1-0
 A2 Vios A1 afgelast
 A3 LSVV A3 11-1
 A4 Flevo A1 5-6
 A5 Victoria A2 7-1
 B1 JVC B1 5-1
 B2 Dynamo B1 5-0
 B3 Schagen B2 2-0
 B4 SVW ’27 B4 6-2
 B5 Bergen B1 1-9
 C1 WGW C1 3-0
 C2 SVW’27 C3 3-1
 C3 vrij !!! vrij
 C4 Dynamo C1 5-7
 C5 KSV C3 11-1
 C6 Dynamo C2 0-16
 C7 Koedijk C7 0-3

Zaterdag / Zondag 12+13 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Schagen 1 1-0
 2e Helder 2 0-3
 3e HSV 3 0-2
 4e Egmondia 4 0-4
 5e Bergen 2 2-3
 6e vrij vrij
 7e Vrone 4 2-4
 8e Alkm. Boys 7 5-2
 9e Zeevogels 4 1-5
 Da1 KFC ‘71 Da 1 0-0
 Da2 Winkel Da1 3-3
 Da3 Schagen Da1 0-3
 Ma1 Overbos Ma1 6-0
 ms. B1 Uitgeest ms. B1 3-0
 ms. B2 Vios W. ms. B1 1-2
 A1 AFC A2 3-0
 A2 KSV A1 2-2
 A3 HSV A3 8-2
 A4 Dynamo A1 2-4
 A5 KSV A2 3-4
 B1 ADO ’20 B1 2-5
 B2 Kwiek B1 4-1
 B3 Con Zelo B1 1-1
 B4 LSvV B2 2-0
 B5 Berdos B3 2-3
 C1 Limmen C1 1-0
 C2 B.O.L. C1 4-4
 C3 Reiger Boys ms.C1 5-1
 C4 GSV C1 10-0
 C5 Berdos C2 7-2
 C6 WMC C1 0-20
 C7 St. Adelbert C2 1-13

Kolping Boys B1-ADO’20 B1 (2-5)
Hallo mannen, daar ben ik weer en benieuwd hoe jullie tegen de koploper gingen voetballen! Tijdens de warming-up viel me op dat  een 
aantal spelers niet eens waren omgekleed! nl. Rodney Wijdenbosch, Jochem v Weelderen en Lorenzo Doesburg???? Maar dat zal zo zijn 
redenen hebben gehad. Maar goed, er stond toch een goed elftal op het veld en ze begonnen goed, met een paar uitstekende aanvallen 
op het doel van ADO’20. Het wachten was op een doelpunt voor Kolping Boys. Na een goede vrije trap van Jan de Vries kopte Robin Vries 
net naast. Daarna een diepe bal, de verdediging werd op z’n verkeerde been gezet, hard schot, maar Bon haalde hem van de lijn af, geluk 
voor Kolping Boys!!!!! Vlak daarna een aardige 1-2 van Barry Wijnen, met Robin Vries, maar jammer genoeg niet afgemaakt door Barry 
Wijnen. In de 16e min. een de bal op Jan de Vries die tegen de grond werd gewerkt dus pingel voor Kolping Boys. 1-0 door Robin Vries. 
Daarna wederom een pass door het midden en een doelpunt van Jan de Vries maar............. afgekeurd door de scheids op verzoek van de 
vlagger van ADO’20! Kolping was nog bezig met het afgekeurde doelpunt en lette eventjes niet op......  ADO’20 schoot de bal hoog voor, 
Patrick had de bal vast, maar...... de bal werd uit z’n handen geschoten en doelpunt 1- 1 maar ook deze keurde de scheids af!!!!! Tot de 
rust gebeurde er niet veel meer en waren de kansjes over en weer. Rust en een bakkie thee. Na de rust bleek dat Jasper Afman iets aan 
z’n been had en werd gewisseld voor Thijs Groot. Nu was er een snelle uitval van ADO’20, die goed werd afgemaakt door ADO’20 ......1-2 
helaas en zoals vaker gingen de koppies weer omlaag! Nog ontdaan van de 2e goal van ADO’20 verkeek Jeroen Koenis zich en ging de 
buitenspeler er met de bal vandoor, voorzet gemist door de Kolping Boys-achterhoede maar niet door de ADO’20-spits 1-3! Hierna nog 
een goed schot van Robin Vries, die goed werd gestopt door de keeper van ADO’20. Weer een diepe bal op de snelle spits van ADO’20, 
die hem makkelijk kon binnenschieten................ 1-4! Vrije trap van Robin Vries, die door de gladde handschoenen van de keeper de goal 
in ging...... 2-4. Nu kwamen er nog een aantal knappe afstandsschoten die net naast, of overgingen van Kolping Boys. Bon werd nog 
gewisseld door Wessel vd Kraan, die nog een leuke aanval met Masis opzette met een knap afstandsschot van Wessel, die de keeper 
knap stopte. Plotseling weer Jan de Vries kermend naar de grond nee toch???????????? dacht iedereen maar gelukkig ging hij weer 
verder. Nog een keer slap ingrijpen, werd het 2-5 voor Ado’20 en was de wedstrijd gespeeld, helaas, er waren nog wel een paar kleine 
kansjes voor de mannen van Mark en Jos maar het mocht niet meer baten. De wedstrijd werd knap uitgespeeld door ADO’20 en Kolping 
Boys had nog een goede kans die niet werd benut door Barry Wijnen, die de bal het trainingsveld opschoot in plaats van het doel. dit was 
het laatste wapenfeit en kan de B1 zich opmaken voor de volgende tegenstander JVC uit Julianadorp. Jongens ik blijf naar jullie  komen 
kijken want ik vond ook dit weer een leuke wedstrijd om te zien.
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Uitslag Tevredenheidsonderzoek

Eind vorig seizoen hebben we door de Hogeschool InHolland een tevredenheidsonderzoek laten houden onder onze leden en 
vrijwilligers. Via een enquête formulier, die bijgevoegd zat in de Treffer en die ook op de website was te downloaden, kon men in 
20 vragen een mening geven over een aantal belangrijke zaken die er spelen in onze club. 

Hierbij een korte samenvatting van de uitkomsten
- 50 mensen hebben de enquête ingevuld, dit is ongeveer 5% van het aantal leden en vrijwilligers.
- Van de ondervraagde is 60% man en 40% vrouw
- De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde is 39,6 jaar
- 96% van de ondervraagden komt uit Oudorp/Alkmaar
- 40% is al meer dan 10 jaar lid en/of vrijwilliger 
- 64 % is goed en 28% redelijk tevreden over de accommodatie
- 78% is goed tot redelijk tevreden over de parkeerruimte bij het complex
 Men is tevreden over de parkeerruimte, maar vindt daarentegen wel dat de parkeerplaatsen slecht worden onder 
 houden.
- 72% is goed tot redelijk tevreden met de entree van het complex
- 50% vindt de gezelligheid in de kantine goed, 34% redelijk en 16% voldoende
- 26 % van de ondervraagden noemt de verkoop van patat bij de vraag wat er verbeterd zou kunnen worden in de  
 kantine
- 96 procent is tevreden met de prijzen van eten/drinken in de kantine
- Van de rokers voelt niemand zich beperkt doordat er zaterdagmorgen niet gerookt mag worden in de kantine 
- Van de niet-rokers voelt 34 % zich beperkt doordat er (behalve op de zaterdagmorgen) gerookt mag worden in de  
 kantine
- 80% vindt het rookbeleid duidelijk
- 44% vindt de sfeer binnen de club goed, 32% redelijk, 14 % voldoende en 10% matig  
- 88% voelt zich veilig binnen de club
- 84% vindt het clubblad goed tot redelijk
- Het grootste deel van de leden vindt de contributie goed. Wel is er een deel van de ouders die vindt dat de con- 
 tributie voor de niet selectiespelers in vergelijking met die van de selectiespelers te hoog is, omdat zij veel minder  
 voor hun geld krijgen.
- 84 % staat positief tegenover medegebruik van het complex
- Van de vrijwilligers is 75% tevreden over de waardering vanuit de club, 25% voelt zich niet voldoende gewaar- 
 deerd vanuit de club
- Bij de mensen die geen vrijwilligerswerk doen is 67% nooit gevraagd om dit werk te doen. Van de niet gevraagde  
 leden zou 44% Ja zeggen als hen wordt gevraagd iets te doen wat binnen hun mogelijkheid ligt.
- Van de ondervraagden vindt 30% dat leden/ouders niet kunnen worden verplicht tot het uitvoeren van werkzaam 
 heden binnen de club
- Bij de vraag of er voor bepaalde werkzaamheden betaalde professionele krachten (bijv, schoonmaak, kantine  
 complexmanager) moeten worden ingezet zijn de meningen verdeeld. 53 % zegt Ja, van die 53% is 69% ook daad 
 werkelijk bereid om dit via een hogere contributie of hogere kantineprijzen te betalen.

Wat kan er verbeterd volgens de ondervraagde verbeterd worden:
- Meer aandacht voor jubilarissen
- Veiligere ingang naar het complex, vooral voor jongere fi etsers
- Betere communicatie rondom het selectiebeleid
- Meer aandacht, materiaal en begeleiding voor teams buiten de selectie
- De verlichting naar het complex kan beter

In de volgende Treffer ga ik verder in op de uitkomsten en wat we daar mee willen gaan doen.

Gerard Venneker,

secretaris
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KLAVERJASSEN
       
      24 tafels         
    op vrijdag 18 november 2005

U leest het inderdaad weer goed. Wat een geweldige opkomst van de tweede klaverjasdrive van dit seizoen. 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. Voor de duidelijkheid willen we nog wel ver-
melden dat het kaarten van 8 potjes in de derde en laatste ronde een éénmalige actie was. Dit had te maken met het bezoek 
van Sinterklaas en zijn drukke tijdschema. Oftewel vanaf nu kaarten we gewoon weer 3 rondes van 16 spelletjes met nieuwe 
spelformulieren die het tellen nog makelijker maakt. Noteer alvast Vrijdag 16 december, in jullie agenda en voor de mensen die 
nog steeds die beruchte kat uit boom aan het kijken zijn: laat die kat maar zitten en kom gezellig. Want er zijn tot op heden al 
ruim 125 personen gekomen tijdens de eerste en tweede drive en als jullie allemaal komen op 16 december hebben we ruim 
30 tafels. We zullen zorgen dat ze allemaal klaar staan. Tenslotte wil ik de barbediening, Irma (haar zoon), Inge en Ria  ontzet-
tend bedanken. Een toppresatie is er door jullie geleverd aangezien er ruim 100 mensen in de kantine aanwezig waren. Grote 
klasse en natuurlijk zien we jullie allemaal graag weer terug op de 16e december terwijl ook de familie Diependaal dan weer 
aanwezig zal zijn, na een welverdiende vakantie.  

De Uitslag:

1e Co Admiraal en Gerrard Bakker   4589 punten

2e Leo Wortel en Mathé van Schie   4534 punten

3e Michiel en Sylvia     4525 punten 

4e Theo Smit en Richard Moser  (vorige drive 5e)  4516 punten

5e Harm Beemsterboer en Ed v. ‘t Voort   4419 punten  

6e Melissa Brakels en Wendy    4390 punten

Poedelprijs: Marijn van Merckesteijn en Ed Noorlander  2450 punten (echt de allerlaagste qua punten)

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

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

Oftewel bij deze nodigen wij, Kolping Boys senioren 2 en Kolping Boys senioren 9, uit om op vrijdag 16 december te komen 
kaarten. En is per elftal minimaal 6 personen aanwezig, dan ligt er al leuke attentie op jullie te wachten. Tevens lijkt het ons 
leuk om wat oudgediende kaarters, zoals Gijs Dekker, Theo Rood, Gerrit van der Waal, Piet Meereboer, Ans de Wit, Gerda Reus 
etc. etc. te verwelkomen in ons clubhuis tijdens deze bijzondere kerstdrive.En de mensen die de 1e en 2e drive zijn geweest, 
weten dat de klaverjas- en loterijprijzen van zeer hoog niveau zijn en het wordt elke drive hoger. De mini stereoset werd trou-
wens gewonnen door Kuuk van Beijnen en Kuuk en zijn maten kennende zullen zij op 16 december ook weer aanwezig zijn. 

Andere Data om te noteren:
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:   19:15 uur (kom op tijd,vol is vol)  Start  20:00 uur

Tot vrijdag 16 december 2005.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 26 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B3 S.R.C. B2 14.30 13.45 H. Berghammer
B5 vrij !   
C2 Berdos C1 14.30 ---------- D. Makelaar
C4 Reiger Boys C3 14.30 13.45 E. van Dronkelaar
C5 A.F.C. ‘34 C3 13.00 12.15 N. Kieft
ms.B1 Andijk ms.ju. B1 14.30 13.45 J. Kraakman
ms.B2 Limmen ms.ju. B2 13.00 12.15 H. van Ginkel

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 D.E.M. B1 14.30 ----------
B4 Victoria O B2 14.00 13.00
C1 A.F.C.’34 C1 12.45 ----------
C3 Jong Holland C2 10.30 09.30
C6 A.D.O.’20 C9 14.45 13.45
C7 S.V.W.’27 C6 13.15 12.15

Zaterdag 3 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Zaanlandia B1 14.30 ---------- H. Roosloot
B4 K.S.V. B2 14.30 13.45 E. van Dronkelaar
B5 Alw. Forward B3 14.30 13.45 H. Berghammer
C1 A.D.O.’20 C1 13.00 ---------- D. Rubio
C3 st. Adelbert C1 13.00 12.15 H. van Ginkel
C6 Reiger Boys C4 13.00 12.15 D. Makelaar
C7 L.S.V.V. C3 13.00 12.15 N. Kieft

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B3 Kaagvogels B1 11.15 10.15
C2 Victoria O C1 13.00  ---------
C4 Reiger Boys C2 10.3- 09.30
C5 Koedijk C6 11.30 10.30
ms.B1 Zaandijk ms.ju. B1 11.00 09.45
ms.B2 Koedijk ms.ju. B1 15.15 14.15

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 26+27 november

Groep 3 en 4

Zat./Zon. 3+4 december

Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 26 november

08:00 uur: 3e

12:30 uur:  3e

Zondag:  27 november

09:00 uur:  B3

13:00 uur:  B3

Zaterdag:  3 december

08:00 uur: 4e

12:30 uur: 4e

Zondag:  4 december

09:00 uur:  B5

13:00 uur: B5

Secretariaat/bestuursdienst:Secretariaat/bestuursdienst:Secretariaat

Zaterdag: 26 november

Paul Konijn/Jan van den Bout

Zaterdag: 3 december

Paul Konijn/Jan Kraakman
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NIEUWS JUNIOREN

Het Internationale Paastoernooi !
Je hebt het in de vorige Treffer kunnen lezen: de deelnemers worden zo langzamerhand allemaal vastgelegd ! Aan de bekend-

making van de namen van de deelnemers hebben we een prijsvraag gekoppeld. De eerste vraag was natuurlijk zéér ge-

makkelijk; dit om iedereen effen “lekker”te maken ! De oplossing was natuurlijk AZ, wat met 2 teams mee gaat doen ! Voor de 
goede oplossing kreeg je een letter aangereikt in een retour-mail en om ’t degenen, die nog niet meegedaan hebben makkelijk 

te maken, geven we de eerste letter bij deze cadeau (omdat de Sint in het land is !!). De eerste letter is de V. 
Wil je de volgende letter van ons woord weten ? Stuur een E-mail-bericht met de oplossing van de volgende vraag naar 
jm.kraakman@quicknet.nljm.kraakman@quicknet.nl  en je ontvangt de tweede letter ! Deze geven we uiteraard niet meer cadeau ! 

We zoeken: de naam van een club, bijgenaamd “deTricolores”, bovendien in het bezit van 
een wisselbeker !
Dit is de laatste nog echt gemakkelijke, in de volgende Treffer gaan we over op een buitenlandse deelnemer !

Zaalvoetballen !
De komende 2 weekends heb je nog de laatste kans om je op te geven bij je begeleider voor het zaalvoetballen op 27 decem-
ber. Als je 1 Euro betaalt, sta je ingeschreven ! Ná zondag 4 december sluit de inschrijftermijn !

Tot nu toe zijn er opgaves binnen van C4, B3 en A3. Heeft de rest geen zin ?

A2 heeft een vaste begeleider!
Ferry Corsten, de vader van Jordi, heeft de taak van begeleider van A2 op zich genomen. Zijn telefoonnummer is 072-5620036. 
Wij wensen Ferry veel plezier en succes met zijn coach-schap !

Het wel en wee van de junioren.
C1 is met een opmerkelijke opmars bezig ! Werd in Limmen de plaatselijke C1 met 1-0 opzij geschoven, in het thuisduel tegen 
W.G.W. werd duidelijk waar ons C1 thuishoort ! In een wervelende 1e helft vielen al 3 doelpunten, na de rust deden de man-
nen van trainer Phuong het wat rustiger aan en bleef het, mede door geweldig keeperswerk van de Helderse keeper, 3-0. Een 
mooie plek in de middenmoot is het resultaat ! B1 liet tegen J.V.C. zien hoe je mooie doelpunten moet maken. Werkelijk alle 
5 doelpunten waren van superieure kwaliteit. (5-1). Helaas werd vorige week de aansluiting met de top gemist door een 5-2 
nederlaag tegen koploper A.D.O.  A1 behaalde net als C1 het maximale resultaat ! Ook zij staan weer lekker in de middenmoot 
na een 3-0 overwinning bij het altijd lastige AFC Amsterdam en een 1-0 thuiszege op fc Uitgeest ! En nu doortrekken deze 
resultaten, mannen ! 

Ook de C3 lijkt met een opmars bezig.Zowel de Reiger Girls als Vrone werden met een ruime nederlaag opzij gezet (5-1 en 
6-2). C5 lijkt niet te stuiten en boekte ook al 2 overwinningen (7-2 en 11-1) en wacht op de kraker met concurrent W.M.C. C1. 
In dezelfde poule heeft ons C6 het bijzonder zwaar. Een nederlaag is niet zo erg, maar als het 0-20 en 0-16 wordt, geeft dat 
natuurlijk te denken. Ook de C7 leed 2 nederlagen (1-13 en 0-3) en wacht al weer geruime tijd op een zege.  Een gelijkspel (4-4) 
en een overwinning (3-1) voor C2, het lijkt er dus op dat de nederlaag tegen Flamingo’s  verteerd is.C4 heeft de 2e nederlaag 
van dit seizoen moeten incasseren bij Dynamo C1 en lijkt de slag met koploper Sporting  te missen ! Weliswaar werd er ook 
met 10-0 gewonnen, maar toch blijft het jammer ! 

B3 verliest nog steeds niet, maar morst wél punten door alweer een gelijkspel (1-1 tegen Con Zelo b1). Gelukkig wonnen de 
Dekker-mannen wél met 2-0 van Schagen . Op naar de topper tegen S.R.C. ! Een kleine nederlaag voor B5 (2-3) tegen Berdos 
, maar een grote nederlaag bij Bergen B1. B4 won 2 keer ! Eerst thuis met 2-0 en afgelopen zaterdag met 6-2 bij S.V.W.’27 
b4. Een fraaie middenmootpositie voor deze 1e-jaars B-junioren. Knap hoor ! Het begint er voor B2 naar uit te zien, dat de 
thuiswedstrijd tegen de Spartanen B1 allesbeslissend zal zijn ! Beide teams winnen steeds en hebben onderling in Wognum al 
gelijkgespeeld (2-2). Deze keer won B2 met 4-1 en 5-0 ! 

A2 had te maken met een afgelasting en speelde met 2-2 gelijk bij K.S.V. Ze blijven daardoor nog in het zicht van de subtop. 
Een meer dan gedegen middenmoter is de A3. Maar ja, zij hebben dan ook hun eigen poule uitgezocht, waarin tegenstanders 
als L.S.V.V. A3(11-1) gewoonweg verpulverd worden. Ook H.S.V. had geen enkel verweer tegen de Meijer-machine(8-2). Van 
A5 weten we alleen dat ze met 7-1 wonnen van Victoria A2. Tenslotte de wonderboys van Jan Bolt ofwel de A4. We moesten 
helaas 2 nederlagen noteren: 2-4 tegen Dynamo A1 en 6-5 bij Flevo A1. Ja, dat gebeurt wel eens als je als Kolping Boys A4 bij 
A1-teams ingedeeld wordt.
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FUTSAL
Programma t/m donderdag 22 december

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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. 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. 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.
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. 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. 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 072-5153952

Zaalvoetbal 
 dat trok hem wel 
 dan stond hij 
 nooit meer buitenspel.
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DAMES EN MEISJES
Kolping Boys MA1-Overbos MA1 (6-0)
Weergaloos. Dat wil zeggen, er werd gedurende de wedstrijd door de meiden een niveau bereikt dat zijn weerga niet kende. 
Het ene doelpunt nog mooier dan het andere. Toch liet Overbos na een kwartier in de eerste helft zien dat het best wel kan 
voetballen en dat hun ongeslagen status terecht was. Ze kwamen onder de druk van Kolping Boys uit en voor de toeschouwer 
ontstond een zeer spannende pot voetbal. De wedstrijd had alleen nog maar een doelpunt nodig en dat gebeurde na ongeveer 
een half uur. Een strak schot van Esther ter Steeg dat licht van richting veranderde deed het veelkoppige Oudorpse publiek opv-
eren. Je doet eigenlijk de anderen een beetje tekort maar het mooiste doelpunt viel op slag van rust. Vanaf een meter of twintig 
knalde Evelien van Nieuwkerk de bal hoog in de Hoofddorpse touwen. Al snel na rust viel de 3-0 door weer Esther en was het 
verzet gebroken. Vervolgens maakte Kolping Boys er via Willemijn Groot en Sandra de Nijs (2x) een demonstatie consolideren 
en uitbouwen voorsprong van. Blijkt maar weer dat tegen een goede tegenstander onze meiden soms versteld staat van hun 
eigen kwaliteiten. “Overbos had een mindere dag” volgens de begeleiding. Dat zal wel, maar dat was aan één ding te wijten. 
Het weergaloze spel van Kolping Boys! Chapeau meiden!

Victoria O MA1-Kolping Boys MA1 (0-3)
Ook slechte wedstrijden moet je winnen. En dat deden ze. Doelpuntenmakers in Obdam waren afgelopen zondagmiddag 
Simone Liefting (2x) en Esther ter Steeg. Pieken, dat doen ze op dagen dat het echt nodig is. Zoals vorige week! Arsenal uit 
Amsterdam nog en dan hebben we ze allemaal gehad. Gaat dit Arsenal nog voor een verrassing zorgen? Of gaan de meiden 
richting de titel “Herbstmeister” (winterkampioen)?

Kolping boys MD1-Alcmaria Victrix MD1 (0-7)
We begonnen de eerste helft met Amanda op doel. En toen de eerste corner, en het eerste doelpunt voor Alcmaria Victrix. Vlak 
daarna het 2e doelpunt, de verdedigers deden heel goed hun best. Daarna het 3e doelpunt. De tweede helft is begonnen met 
Bilcetjan op doel. Vlak toen we begonnen het 4e doelpunt, maar gewoon door zetten. En het 5e doelpunt het 6e doelpunt kwam 
er vlak na. We kregen een vrije trap, Rozemarijn nam hem en schoot hem naar Maaike, bijna een doelpunt net een millimeter 
naast het doel. Toen het 7e doelpunt, nog vijf minuten, er werd afgefl oten. We moesten tegen meiden spelen die kampioen 
worden. De andere wedstrijden verloren we met 11-0, we hebben echt ons best gedaan. En kijken in het Noord-Hollands Dag-
blad deze week. Daar staat een foto van ons in.

Van  Julia 

De meiden van Matthieu

Vorige week Jong Holland uit, deze week Alcmaria Victrix op bezoek. Beide wedstrijden gingen verloren. De laatste nederlaag 
betekende dat Alcmaria kampioen is geworden. Die hadden er heel wat voor over want zo hier en daar hadden meiden hun 
grote zus meegenomen. Geeft niet, de onzen deden het helemaal niet zo gek. Met de week begint er meer druk naar voren te 
komen zoals we dat noemen. Op het veld naast de Alkmaarderhout vloog er zelfs bij een nulnulstand een bal keihard tegen de 
paal! Lol blijft voorop staan, en dat hebben ze. Let u deze week op de rubriek “visserslatijn”. Daat staan onze meiden op de 
foto in de krant.

Wat doe jij om voetbal leuk te houden?’
Elk weekeinde wordt in het amateurvoetbal maar liefst 30.000 keer gefl oten 
voor de aftrap van een wedstrijd. Meer dan een miljoen mensen beleven dan 
plezier aan de mooiste aller sporten. Een nog groter aantal beleeft veel plezier 
door een kijkje te komen nemen en de voetballers aan te moedigen.  

Dit alles is de KNVB veel waard. Zóveel, dat de voetbalbond het startsein heeft 
gegeven voor de campagne ‘wat doe jij om voetbal leuk te houden?’. De campagne is bedoeld voor íedereen die met voetbal 
te maken heeft, op het veld en in de zaal. Met deze campagne moet het plezier in het voetbal nóg meer de ruimte krijgen 
en het wangedrag worden tegengegaan. De KNVB wil dat iedereen lekker kan voetballen, daarom stelt de KNVB regels vast 
om een goede omgang met elkaar te bewerkstelligen én treedt de KNVB duidelijk op wanneer iemand het plezier van een 
ander verpest. 

Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor sportiviteit op en rond het voetbalveld, dus niet alleen de ander maar 
ook jíj. 

Vanaf de seizoensstart van het amateurvoetbal volgt via KNVB.nl meer informatie. Houdt deze site rond deze tijd dus goed 
in de gaten en volg de activiteiten rondom de campagne op de voet!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 26 november

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D4 vrij   
D5 WMC D2 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
D6 Flamingo’s D2 11:30 11:00 Thijs Groot
MD1  Reiger Boys MD1 11:30 10:45 Nikita Pater
E2 Rkedo E1 10:15 09:45 Jan van Leyen
E4 Koedijk E4 11:30 11:00 Paul van Wanrooij
E6 Reiger Boys E6 09:00 08:30 Lionel van Ginkel
E7 Victoria Obdam E4 11:30 11:00 Patrick Marees
E9 Reiger Boys ME1 10:15 09:45 Rob Pater
F3 Meervogels F2 09:00 08:30 Amine Ouaziz
F6 Reiger Boys F7 09:00 08:30 Matthijs van Schie
F7 Foresters F10 09:00 08:30 Sander Twisk
F9 Dynamo F1 10:15 09:45 
MINI Alcmaria Victrix 09:00 08:30

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Zouaven D1 13:15 ---------
D2 GSV D1 09:30 ---------
D3 Duinrand S D2 12:30 11:30
D7 Duinrand S D3 12:30 11:30
E1 AFC ‘34 E1 10:45 ---------
E3 Hugo Boys E1 11:00 10:00
E5 HSV E4 10:30 09:40
E8 KSV E5 10:45 09:55
F1 Foresters F1 09:00 08:00
F2 Reiger Boys F2 08:45 08:00
F4 Foresters F7 09:00 08:10
F5 Reiger Boys F5 08:45 08:00
F8 Dynamo F2 10:00 09:10
F10 Victoria Obdam F7 11:15 10:20

Nieuws:

Trainers voor de F4 en F8

Paul van  Wanrooy en Brian de Bruin 
gaan de F4 en F8 trainen.

Paul en Brian  trainen de F8 van 
14.00 tot 15.00 uur en de F4 van 
15.00 tot 16.00 uur.

Met deze talentvolle B junioren is 
de trainersstaf voor de F pupillen 
compleet. Kom dan allemaal lekker 
trainen we hebben een prachtig kun-
stgrasveld dus het gaat bijna altijd 
door.

Paul en Brain  alvast bedankt.

Henk Kapteijn op de weg terug

Henk is enkele weken gebles-
seerd aan zijn enkel, hij hoopt er eind 
november weer te zijn.

Henk beterschap en inval trainers 
bedankt.

GEEN TRAINING op woensdag 23 
november

In verband met de komst van Sin-
terklaas op ons complex is er geen 
training voor alle pupillenteams.

7 Geslaagde pupillenscheidsrech-
ters 

Zaterdag 5 november werd de cursus 
pupillenscheidsrechter voor de E-en 
F-pupillen gehouden op ons com-
plex. Hier namen 16 jongens aan 
deel, waarvan 7 van Kolping Boys.

De 7 geslaagden zijn; Lionel van 
Ginkel, Niels Bakker, Sander Twisk, 
Amine Ouaziz, Remco Hartman, Mat-
thijs van Schie en Patrick Marees. 
Jongens van harte gefeliciteerd.

Ballenhok pupillen weer als nieuw

Namens de pupillencommissie 
bedanken wij  Willem Tielbeke. Hij 
heeft afgelopen zaterdag het bal-
lenhok van de pupillen voorzien van 
nieuwe ballenrekken. Tevens een 
compliment aan Bas van het tweede, 
hij had zaterdag terreindienst en 
heeft meteen  Willem geholpen.

Zaterdag 3 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Always Forward D1 11:30 --------- 
D4 DEM D4 11:30 11:00
E1 Reiger Boys E1 11:30 --------- Thijs Groot

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
F10 Duinrand S F3 09:00 08:10
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PUPILLENNIEUWS/VERSLAGEN
Winnaars voorrondes penaltyschieten
F-pupillen; Jeffrey Moolenaar, Wessel Molenaar, Dennis Hooghiemstra,Bram Kliffen,Joey Kerkvliet,Micael Kok, Tom 
Ravenau,Ferhat Tomar, Chiel van Berkel, Brendo Polonio en Giovanni Bos.

E-pupillen; Rutger Zuurbier,Sacha Boots,Dimaggio Senchi,Jesse Tielbeke, Bas Groenewoud, Wouter Hidma, Dennis de Rooij, Berry 
Molenaar

D-pupillen; Ralpk Kocken, Daniel Stam, Jaap Molenaar, Fabian Tolhuis, Job Bosma, Youri Smorenberg.  

Alle winnaars worden uitgenodigd  om op nieuwjaarsdag aan de fi nale mee te doen. Iedere deelnemer wordt gehuldigd en 
ontvangt een prijs. Indien je niet aanwezig kan zijn, laat het dan ons bijtijds weten.

wel gecreeerd maar het einddoel een 
doelpunt niet. Het was ook aan Nigel te 
danken het een tijd 1-0 voor Castricum 
was, toch was het verdiend dat Kolp-
ing Boys op 1-1 kwam door Mustafa. 
Een prima aanval op links zorgde zelfs 
dat we met een 1-2 voorsprong de rust 
in gingen door een schitterende goal 
van Ronald. Maar toch vlak na rust een 
echte klutsgoal van Castricum wat 2-2 
betekende, met nog 5 minuten op de 
klok zorgde Ronald voor een 2-3 voor-
sprong. De wedstrijd in de tas dachten 
we allemaal maar daar dacht Castricum 
iets anders over en scoorde 3-3. Met 
nog 3 minuten te gaan ging Kolping Boys 
eindelijk het spelletje spelen waar ze zo 
goed in zijn, de bal snel rond tikken van 
voor naar achter en scoren. 3-4 door 
een geweldig doelpunt van Stein en in 
de allerlaatste seconde knalde Ronald 
zelfs nog de 3-5 binnen. Ik moet alle 
spelers van E1 een geweldig compliment 
geven voor hun inzet, en laten we hopen 
dat jullie volgende week tegen koploper 
LSVV weer zullen schitteren. 

KEES.

Kolping Boys E2-KSV E1 (7-2)

“DE WEERBARSTIGE VETERS VAN CK-
OLPINGZBAN” Een mysterieuze titel met 
een hoog Harry Potter gehalte en een 
fl inke hoeveelheid toverkunst! De sup-
porterstrein van de E2 zat al vroeg aan 
de koffi e, na de topper van vorige week 
tegen opponent Koedijk, die we met 2-
3 op hun plaats hadden gezet, werd er 
al druk gespeculeerd over de vorm van 
“onze jongens” en de einduitslag van 
dit komende duel. Om 10.15 uur scherp 
werd de aftrap genomen en bleek al snel 
dat onze tegenstander de opdracht had 
meegekregen volop druk te gaan zetten 
op onze verdediging. Na een minuut of 
vijf aantrekkelijk voetbal zag KSV kans 
via snelle combinaties op de fl anken 
onze verdediging te passeren en de 0-
1 tussen de palen te wurmen. Dit bleek 

het sein voor de grote tovertruc, VETERS 
STRIKKEN!. Onze mannen combineer-
den snel en draaiden KSV helemaal 
dol. Na een tovercombinatie en een 
fraaie steekpass was de 1-1 een feit. 
Dus “VETERS STRIKKEN”!!!. Onze man-
nen toverden de ene na de andere com-
binatie uit de hoge hoed en wederom 
wisten de veters het doel te vinden 2-1. 
Dus VETERS STRIKKEN en op voor Truc 
3. KSV stond nog te duizelen van onze 
kunsten terwijl onze baltovenaars com-
binaties, steekpasses en mooi overzich-
tspel omtoverden in de 3-1. Dus VETERS 
STRIKKEN. Truc 4. De bal leek helemaal 
betoverd en vloog van schoen naar sch-
oen waarna hij door onze tovenaars met 
een fraai schot in het doel belande. 4-
2. Nu kwam er als verwacht toch tegen-
stand van KSV, via de fl anken konden 
ze toch gevaarlijk goochelen met de bal 
en met een fraai afstandschot hadden 
we het nakijken en werd de stand op 4-
2 gebracht. TIJD VOOR AKTIE! Het hele 
supportersvak begon direct de VETERS 
TE STRIKKEN om onze mannen te be-
toveren, dit had direct resultaat. Door 
voor ons onmogelijk gehouden combi-
naties, gevolgd door een “Magic Lob” 
over de keeper, wist de bal de tovervet-
ers weer te vinden en werd de bal mag-
istraal in de touwen getoverd. 5-2. (Zoals 
Louis van Gaal zou zeggen “Een parel 
uit het grote tovervoetbalboek”). KSV 
probeerde diverse keren via de fl anken 
door te breken, maar onze achterhoede 
wist keer op keer, als bij toverslag, de 
bal weer naar voren te toveren. Met nog 
twee keer VETERS STRIKKEN werd het, 
u raadt het al, 7-2. Na het eindsignaal 
hadden onze mannen bij alle supporters 
en zelfs de coach, de veters uit de sch-
oenen gepeeld en KSV betoverd achter 
gelaten. Tjee mannen wat een geweldige 
“Magic Show”, fantastisch gespeeld!!!! 
Een supporter van de E2-KB-site (zonder 
veters).

Kolping Boys E1-SVW’27 E1 (5-2) 

Na een frisse en winderige 
zaterdagochtend,waren de jongens 
toch weer goed gemutst om weer fa-
natiek er tegen aan te gaan, tegen 
een toch redelijke goede en fanatieke 
tegenstander,meeste ouders van de pu-
pilletjes waren ook weer goed aanwezig. 
Scheidsrechter fl uit voor de aftrap en de 
wedstrijd kan gaan beginnen, het is al 
snel duidelijk dat Kolping Boys niet de 
mindere is en na 10 min. staan we al 
voor met 1-0 na een schitterend doe-
lpunt van Stein, niet lang daarna sco-
ort Stein zijn 2e doelpunt, en niet lang 
daarna, na wat geklutst bij het doel sco-
ort Ronald 3-0, dan begint Kolping Boys 
toch wat in te zakken waardoor SVW’27 
wat meer kansen creeert. En ja hoor een 
tegen doelpunt3-1 (jammer Nigel). Maar 
niet getreurt gaan we de rust in met 4-
1 door een doelpunt van Ronald. Na 
de rust gaan we er weer tegen aan en 
in de 15e min.2e helft scoort Dylan het 
5e doelpunt (Dylan was invaller en komt 
uit de E2), goed gedaan Dylan, speelde 
een leuke wedstrijd, onze Rutger liep de 
longen uit zijn lijf, en maakte de tegen-
stander af en toe gek,dit uitte in woede 
van de nummer 7 van SVW’27 waardoor 
Rutger nog even nagetrapt werd, de jon-
gens van SVW’27 konden het gewoon 
niet hebben dat Kolping Boys uitermate 
goed voetbal liet zien, Rutger werd weer 
opgelapt. Nadat wij de ouders dachten 
dat het was afgelopen kregen wij nog 
even een tegen doelpunt 5-2, Bart, Rut-
ger, Moes, Dylan, Stein, Ronald, Dave, 
Tim en niet te vergeten onze keeper, pu-
ike wedstrijd ga zo door, P.S. Dylan viel in 
voor WENS  (Erwin Snijders).

Castricum E1-Kolping Boys E1 (3-5) 

Allereerst willen we Youri bedanken 
voor de leuke middag in de bowling, alle 
kinderen hebben geweldig genoten. Nu 
dan de wedstrijd, het was een wedstrijd 
van telkens net niet, kansen werden er 
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Kolping boys E2–Zeevogels E1 (4-2)

In de kou  begonnen we aan de eerste 
helft. Ton, de vader van Jochim was 
scheidsrechter hij deed het wel goed 
hoor! Kort in de eerste helft kwamen we 
met 1-0 voor, door Rodney. (waarschi-
jnlijk zaten zijn veters goed vast) Prima 
goal hoor!!! Sietse komt dan met een 
hele mooie voorzet en daar stond een 
speler van Zeevogels die de bal in zijn 
eigen doel schopt (2-0)!!! Kort daarna 
scoort Sietse de 3-0!!! Zeevogels had in 
de eerste helft ook nog een kans maar 
Nick onze goede keeper stompte de bal 
nog net uit de kruising. Jochim had ook 
nog een paar kansen. En door Lars, Dy-
lan en mijzelf werd er goed verdedigd. 
In de tweede helft stond Dylan op doel. 
En Nick scoort de 4-0!!! Maar daarna 
zakten we in, we kregen 2 tegen doe-
lpunten! Na de wedstrijd moesten we 
penalty’s nemen en Sacha had er vijf 
ingeschoten, hij gaat door naar de vol-
gende ronde.  

Van Gijs 

SVW’27 E3-Kolping Boys E3 (6-2)

Dat was behoorlijk slikken: vet verliezen 
van een ploeg waarvan je eerder dit sei-
zoen al twee keer vrij gemakkelijk hebt 
gewonnen. Toegegeven, E3 verscheen 
gehandicapt aan de start. Keeper 
Stephan was immers verhinderd, maar 
Diandro verving hem in de eerste helft 
prima. De ploeg speelde bij vlagen zelfs 
het beste voetbal tot nu toe. Met goed 
combinatiespel werd SVW’27 in het de-
fensief gedrongen, alleen de afwerking 
wilde niet lukken. Pas na tien minuten 

viel het eerste verdiende doelpunt. Spits 
Martin kon na een voorzet van Anton 
eenvoudig intikken: 0-1. SVW’27 was 
echter gevaarlijk in de counter. Een vlie-
gensvlugge Heerhugowaardse uitval en 
het was gelijk: 1-1. Kolping Boys bleef 
sterker, terwijl het defensief ook in orde 
was. Zo had Charlie de roodharige re-
chtsbuiten, waar hij vorige keer zoveel 
moeite mee had, volledig in de zak. 
Jochem en Jesper probeerden het met 
afstandschoten. En ook Gile maakte het 
de SVW’27-defensie voortdurend lastig. 
Maar de goalie van de groenhemden 
stak in een bloedvorm. E3 ging rusten 
met het idee: in de tweede helft pakken 
we ze wel. Dat leek aanvankelijk te gaan 
lukken. Opgewekt ging Kolping Boys in 
de aanval en met een snel resultaat. De 
opgerukte Jesper kogelde van afstand 
raak: 1-2. Nog leek er niets aan de hand. 
Maar de eerste Heerhugowaardse te-
genaanval legde onmiddellijk de zwakte 
van Kolping Boys bloot. De verdediging 
met inmiddels Charlie op doel voor Di-
andro, was door die ingreep totaal uit 
het lood. En voor iedereen het goed en 
wel besefte, keek E3 binnen enkele mi-
nuten tegen een 3-2 achterstand aan. 
Coach Martijn probeerde de bakens nog 
te verzetten door Charlie snel te vervan-
gen door Dimaggio, maar zijn ploeg was 
al knock-out. En aangemoedigd door het 
onverwachte succes sneedt de SVW’27-
aanval  door de Kolping Boys-verdedig-
ing als een heet mes door de boter: 4-2, 
5-2, 6-2. Lichtpuntje: de mooie tweede 
plaats blijft behouden. SVW’27 komt 
weliswaar dichterbij, maar heeft nog al-
tijd drie punten achterstand. Koploper 

BOL is echter zo goed als onbereikbaar 
geworden.

Paulus

Kolping Boys E5-Egmondia E2 (1-4) 

Vandaag moesten we tegen de koploper 
wat zou het worden zullen we een keer 
winnen. Als team begonnen we erg 
sterk en zetten meteen Egmondia onder 
druk. Dit resulteerde in een prachtig af-
standsschot van Yannick. 1-0 voor dat 
was nog niet eerder gebeurd. Jongens 
wat speelde jullie vandaag een goede 
partij voetbal. Helaas kwam Egmondia 
terug naar 1-1 vlak voor de rust. In de 
tweede helft hielden we ze onder druk 
met nog een paar kansen die helaas net 
naast gingen. Egmondia liep daarna uit 
naar 4-1 wat toch niet terecht was ze 
waren gewoon ballen aan het afwachten 
voorin. Maar het was jullie beste wed-
strijd van het seizoen. Lars Tom Yannick 
Bas en Bas Justin Marnix en Bart een 
compliment hoor!!! En toch wil ik kleine 
Bas apart vermelden die speelden echt 
een prima partij voetbal achterin toppie.
Jongens ga zo vooral door. 

Peter Wortel

           

    

Wat doe jij om voetbal leuk te houden?’
Elk weekeinde wordt in het amateurvoetbal maar liefst 30.000 keer gefl oten 
voor de aftrap van een wedstrijd. Meer dan een miljoen mensen beleven 
dan plezier aan de mooiste aller sporten. Een nog groter aantal beleeft veel 
plezier door een kijkje te komen nemen en de voetballers aan te moedigen.  

Dit alles is de KNVB veel waard. Zóveel, dat de voetbalbond het startsein 
heeft gegeven voor de campagne ‘wat doe jij om voetbal leuk te houden?’. De campagne is bedoeld voor íedereen die met 
voetbal te maken heeft, op het veld en in de zaal. Met deze campagne moet het plezier in het voetbal nóg meer de ruimte 
krijgen en het wangedrag worden tegengegaan. De KNVB wil dat iedereen lekker kan voetballen, daarom stelt de KNVB 
regels vast om een goede omgang met elkaar te bewerkstelligen én treedt de KNVB duidelijk op wanneer iemand het plezier 
van een ander verpest. 

Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor sportiviteit op en rond het voetbalveld, dus niet alleen de ander maar 
ook jíj. 

Vanaf de seizoensstart van het amateurvoetbal volgt via KNVB.nl meer informatie. Houdt deze site rond deze tijd dus goed 
in de gaten en volg de activiteiten rondom de campagne op de voet!
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VERSLAGEN DAMES 1 
Kolping Boys DA1-KFC’71 DA1 (0-0)
Subtopper eindigt onbeslist.

De wedstrijd tussen de nummer 4 en 5 van de eerste klasse had genoeg ingredienten om er eens goed voor te gaan zitten. Gezien de stand 
had men al kunnen vermoeden dat beide ploegen elkaar qua sterkte weinig zouden ontlopen en dit kwam volledig terug in de gespeelde 
wedstrijd. Veel strijd op het middenveld en weinig uitgespeelde mogelijkheden. Eindelijk na twee weekenden niet gespeeld te hebben had-
den de meiden van Kolping Boys de kans om de toch wel wrange nederlaag tegen SJC uit Noordwijk weg te spoelen. Het Delftse KFC ‘71 
was vanmiddag de tegenstander en het was afwachten hoe de verhoudingen zouden zijn. Kolping Boys begon enigszins gehavend aan de 
wedstrijd aangezien aanvoerster Brigitte Pluijmers een dag daarvoor haar knie had geblesseerd. Aan de andere kant maakte Nienke Jonk-
man haar debuut in de eerste klasse na lang blessure leed en zij kon de open gevallen plek op het middenveld invullen.De wedstrijd. Na 
de aftrap te hebben genomen bleek al snel dat net als op de ranglijst de partijen aan elkaar gewaagd waren. In het begin golfde het spel 
heen en weer, maar waar een voetbalveld ongeveer 100 meter in lengte is speelde het spel zich af op zo’n 68 meter in lengte, oftewel tot 
beide zestien meter gebieden mocht er gevoetbald worden en niet verder. Bij het benaderen van de doelen werd de bal een prooi voor de 
goed opgestelde verdediging of doelvrouwen. Toch bleek na deze begin periode dat Kolping Boys meer druk kon zetten op de verdediging 
van KFC’71 en dit resulteerde in een aantal voorzetten van de zijkant door onder andere Leonie van Kilsdonk en/of Marjolein Butter, maar 
elke keer stond de verdediging haar vrouwtje door in het geheel geen ruimte te geven aan de spitsen van Kolping Boys. Tot het moment dat 
er weer een voorzet kwam vanaf de rechterkant en de bal over de verdediging precies op de pantoffel kwam van Nienke, die goed doorgelo-
pen was, echter de keepster verraste zichzelf door met de benen alsnog de bal te op 3 meter afstand te keren. Na deze gemiste kans nam 
KFC’71 eigenlijk het initiatief een beetje over en wisten zij Kolping Boys steeds verder op hun eigen helft te drukken waardoor Kolping Boys 
er nog maar sporadisch uit kon komen. Kolping Boys had af en toe een overtreding nodig om de tegenstander te stuiten en uit deze vrije 
trappen moest Joyce Blom reddend optreden op de doellijn nadat de bal  was ingekopt door een speelster van KFC’71 en vloog een vrije trap 
net buiten de zestien keihard op de buitenkant van de paal. Na deze vrije trap was het vuur ook even op bij KFC’71 en leken beide partijen 
ongeschonden de rust te gaan halen. Niets van dat alles want na een schouderduw van Kolping Boys kant raakte Gaitry Kahlmann zwaar 
geblesseerd aan haar knie doordat ze verkeerd neer kwam op haar rechterknie en moest zij het veld per brancard verlaten. We hopen dat 
het allemaal mee valt met haar blessure en wensen haar van Kolping Boys kant dan ook veel sterkte toe. De tweede helft was eigenlijk een 
kopie van de eerste, maar waar KFC toen nog wel gevaarlijk konden worden bij keepster Olga Dignum konden zij dit niet meer in de tweede 
helft.  Daarentegen had Kolping Boys nog wel twee keer moeten scoren. Eén keer omdat spits Andrea de Wit uit het niets een omhaal richting 
kruising in petto had maar keepster Patricia Hoogeveen verknalde Andrea’s mogelijke feestje door de bal toch nog uit het doel te tikken en 
de tweede keer kon Andrea na een steekpass alleen op de keeper afl open, maar deze verkleinde haar doel zeer snel en Andrea schrok ook 
nog eens van de goede mogelijkheid, zodat de bal via de paal alsnog naast ging. De laatste paar minuten moesten de meiden van de Nollen 
nog even met 10 man spelen aangezien laatste vrouw Alie van Wanrooy haar knie verdraaide. Trainer Ed Noorlander had geen derde wissel 
achter de hand nu Miriam van der Zijde en Larissa van der Ham reeds het veld waren ingestuurd. Gelukkig wist Kolping Boys achterin de nul 
vast te houden, maar konden ze hierdoor voorin geen echte potten meer breken. Einduitslag 0 - 0 en gezien het spel van beide teams een 
terechte uitslag en na de eerder genoemde verloren wedstrijd tegen SJC en het verlies van de nummer drie (‘t Zand) en de nummer 6 (SJC) 
deed het vlaggenschip van Kolping Boys gewoon goede zaken.

Opstelling Kolping Boys: Olga Dignum, Joyce Blom, Alie van Wanrooy, Yvonne Bakker, Ilja van der Deure, Leonie van Kilsdonk, Stefanie van 
der Klein, Gitta Carper (Larissa van der Ham), Andrea de Wit, Nienke Jonkman (Miriam van der Zijde), Marjolein Butter. 

GDA DA1-Kolping Boys DA1 (2-5)
Kolping Boys een stevige subtopper

Om half twaalf vertrok Kolping Boys richting Den Haag om daar om 14.00 aan te treden tegen mede promovendus GDA. De stand vooraf 
liet zien dat Kolping Boys beter is aangepast aan het niveau van de eerste klasse dan de meiden uit Den Haag. Alleen GDA had de week 
daarvoor wel hun eerste wedstrijd gewonnen met 8–3 en wilden hier natuurlijk een vervolg aangeven. Kolping Boys was in ieder geval wel 
gewaarschuwd voor de aanval van de tegenstanders. Ondanks dat zij op de voorlaatste plaats bivakkeerden hebben ze voorin wel een doe-
lpuntenmachine rondlopen in de vorm vorm van Mandy Kooper en Petra Visschers. Zij hebben maar liefst al 13 en 7 keer weten te scoren. 
Achterin hebben ze zo wel hun problemen want daar lagen er reeds 30 in. Ze wisten dus hoe ze de tegenstanders moesten bespelen: Snel 
en veel druk naar voren en Ilja en Joyce op de twee spitsen met Alie en Yvonne erbij of erachter. Het spel golfde in het begin redelijk op en 
neer en waar de verdediging van Kolping Boys met name het eerste kwartier de linies goed gesloten hield en met name Joyce veel duels won 
van hun spits hadden de dames van GDA meer moeite met de aanvallers van Kolping Boys. Kolping Boys zette een paar goede aanvallen op 
vanuit eigenlijk iedere positie en dit resulteerde in diverse mogelijkheden en twee dotten van kansen voor Nienke en Andrea. Waar Nienke 
alleen op de keeper afl iep en eigenlijke te snel op doel schoot welke net naast ging (gewoon nog net even dat stukje wedstrijdritme, dus dat 
komt wel goed), daar schoot Andrea de bal op anderhalve meter de kastanjes uit de bomen. Maar haar wraak zou zoet zijn. Niet veel later 
liep Andrea na een mooie aanval via Alie, Jocye en een schitterende steekpass van Leonie op de keeper af en zij omspeelde deze beheerst 
en schoot de bal met rechts in het vrije doel. Eindelijk de 0 - 1. Niet veel later volgde de zo gewilde afstand van 2 doelpunten op GDA. Nienke 
nam de weggegeven corner en draaide deze wat onverwacht in één keer binnen bij de eerste paal. Daarbij zag een verdedigster van GDA er 
wat ongelukkig uit. Waarschijnlijk door de comfortabele voorsprong, maar in ieder geval zeer tegen de zin van het trainersduo Ed en Emiel, 
nam Kolping Boys een klein beetje gas terug en toen bleek direct waarom GDA toch een zeer gevaarlijke ploeg is. Wanneer je er niet scherp 
op zit en de spitsen ingespeeld kunnen worden, dan zijn ze bij elk balcontact zeer dreigend.  Dit ondervond de verdediging van Kolping Boys. 
Na niet goed uitverdedigen kwam de bal voor de voeten vaneen speelster van GDA en zij werd op de rand zestien niet aangevallen en zo kon 
zij de bal middels een keurige boogbal over Olga heen spelen. De laatste 10 minuten van de eerste helft kreeg Kolping Boys nog een aantal 
mogelijkheden om te scoren, maar dat zat er niet meer en GDA bleef vooral voorin een gevaarlijke tegenstander. Gelukkig pikten de meiden 
het goede voetbal en druk op de tegenstander in de tweede helft weer goed op en had Andrea een paar heerlijke minuten. Zo kreeg zij de bal 
via weer goed spel van de zijkant op het hoofd aangespeeld door Leonie en kopte zij de bal achterwaarts via de binnenkant van de eerste 
paal achter de doelvrouw van GDA en daarna kon zij op randje?? buitenspel wederom het doel vinden. Voordat Andrea haar vierde zou maken 
werden er nog wel een aantal goede mogelijkheden gemist en wist ook GDA nog een keer het doel te vinden, maar via een afgemeten voorzet 
van Stefanie kon zij vrij haar vierde doelpunt inkoppen 2 – 5.  Beide ploegen kregen nog wel wat kansjes, maar voorin waren ze niet meer in 
staat om te scoren. Hoewel Lotte nog wel een schitterende kopbal had, maar deze goed werd gepareerd door de keepster van GDA. Achterin 
wist Olga samen met Yvonne, Alie Ilja en Joyce  de aanvalsters goed aan banden te leggen en geen doelpunten meer tegen te krijgen.  Al 
met al een echte teamprestatie en een mooie middag voor de veertien dames en de begeleiding en een gedeelde vierde plek in de stand.De 
komende drie weken speelt Kolping Boys thuis, maar ze hebben dan wel een loodzwaar programma:
27 november  : Donk uit Gouda (de nummer 8)
3   december  : ’t Zand  uit Zeist (de nummer 3)
10 december : DSE uit Etten-Leur (de nummer 2)


