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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 603 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, A1, A2,  
                B1, B2, C1, C2 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap
Het eerste herenteam won beide competitiewedstrijden, 2-0 van Geel Zwart 
en maar liefst 6-2 van Holandia T. Als koploper (2 punten meer en een wed-
strijd meer gespeeld)  gaan zij de winterstop in. Dames 1 verloor afgelopen 
weekend met 2-0 van t’Goy.Door dit resultaat blijven zij in de middenmoot 
staan.

Het nieuwe jaar word traditioneel weer ingeluid met de Nieuwjaarsreceptie 
in de kantine. U bent 1 januari vanaf 16:00 uur van harte welkom.

Tot slot willen wij alle spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, 
bestuursleden en supporters van vv Kolping Boys fi jne feestdagen en een 
gezond en sportief 2006 toewensen!
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari 2007 houden we de traditionele Nieuwjaarsreceptie. U bent op 1 januari vanaf 16.00 uur van harte welkom 
in de kantine van onze club om samen met het bestuur, leden en vrijwilligers, en onder het genot van een hapje en een 
drankje,  terug te kijken op het afgelopen jaar en het nieuwe jaar in te luiden. Dit jaar hebben we als speciale gasten een 
groep oud-Zomeravondvoetbal spelers.

Inbraakpreventie
Na recente inbraken in onze kantine heeft het bestuur, vooruitlopend op de resultaten van een onderzoek van een beveilig-
ingsfi rma, een aantal maatregelen getroffen om in de toekomst inbrekers te ontmoedigen en inbraken te voorkomen:

- het inschakeling van een bewakingsfi rma: ons complex wordt voortaan bewaakt door dezelfde fi rma die ook de bewaking 
doet van het bedrijventerrein Beverkoog.

- het plaatsen van een zwaardere kluis, tevens wordt het bewaren van cash geld tot een minimum teruggebracht

- het afsluiten van de toegangspoort, voortaan wordt ’s nachts ook de kleine toegang afgesloten. Dit betekent helaas wel 
dat de papiercontainers niet meer dag en nacht bereikbaar zijn.

Stichting Exodus en huisvesting van ex-gedetineerden aan de Herenweg
De Gemeente Alkmaar heeft het voornemen om mee te werken aan de vestiging van Stichting Exodus in het voormalig 
jongerencentrum Flash aan de Herenweg 158 (de vroegere  “Hooizolder”) tegenover de ingang van ons complex aan de 
Nollen het pand aan de Herenweg. Stichting Exodus organiseert begeleid-woon projecten, opgezet vanuit de kerken en het 
justitiepastoraat om ex gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Het gaat hier om, door Exodus 
en Justitie geselecteerde,  ex-gedetineerden, die al tijdens hun straf serieus hebben aangegeven dat zij met hulp van de 
Stichting Exodus een ander leven willen beginnen na hun detentie. Het is belangrijk om te weten dat het Exodushuis niet is 
voor Ex-TBS-ers, verslaafden en zedendeliquenten/pedofi elen.

Het afgelopen half jaar zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest waarin de stichting Exodus zich heeft gepresenteerd 
en waarin omwonende de kans hebben gekregen om vragen te stellen over de manier waarop stichting Exodus de gedeti-
neerden begeleid en om op en aanmerkingen te maken bij het voornemen van de Gemeente om mee te werken aan een 
vestiging van Exodus in het voormalige jongerencentrum Flash. Bij de 1e bijeenkomst op 1 april 2006 was Gerard Floris 
namens Kolping Boys aanwezig, bij de 2e bijeenkomst op 8 november j.l. in de Oldenburgh in Oudorp waren Gerard Floris  
en ondergetekende aanwezig namens onze vereniging.

Tijdens de bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de meerderheid van de omwonenden positief staat tegenover de 
activiteiten van de stichting Exodus, naar negatief  tegenover de vestiging van Exodus in het voormalige jongerencentrum 
Flash omdat men bevreesd is voor overlast door de bewoners van Exodus, toename van onveiligheid van de doorgaande 
fi etsroute van Oudorp naar Sint Pancras, en mogelijke aanzuigende werking vanuit het drugsmilieu. 

Het bestuur van Kolping Boys is ook bezorgd om mogelijke toename van onveiligheid, met name voor de (jeugdige) leden en 
bezoekers van ons complex aan de Nollen,  maar staat onder bepaalde voorwaarden niet bij voorbaat negatief tegenover 
de vestiging van een Exodus huis in het voormalige jongerencentrum Flash. Wij zijn van mening dat ex-gedetineerden die 
zelf de motivatie hebben om een herstart te maken, een kans moeten krijgen. Het begeleid-woon-project van de Stichting 
Exodus lijkt ons een goede mogelijkheid om dit te bereiken, mits de leiding van het Exodus huis open communiceert naar 
de omwonenden en eventuele klachten van omwonenden, waaronder Kolping Boys, adequaat oplost.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben besloten om het voornemen,om mee te werken aan de vestiging van 
Stichting Exodus in het voormalig jongerencentrum Flash aan de Herenweg 158, voor te leggen aan de gemeenteraad. De 
bespreking zal plaatsvinden op 11 januari 2007 in de commissie Samenlevingszaken van de gemeenteraad. De verga-
dering begint om 20.00 uur en is openbaar. Na de meningen van de commissie te hebben gehoord, neemt het B&W een 
defi nitief besluit.

Ondergetekende zal namens Kolping Boys bij de bespreking aanwezig zijn, als u wilt kunt u de bespreking ook bijwonen.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Contract met AZ
Afgelopen maand heeft Kolping Boys als een van in totaal15 Noordhollandse clubs een samenwerkingscontract getekend met 
AZ. Als club gaan wij AZ helpen bij het scouten van talentvolle spelers binnen onze eigen jeugd en AZ zal op zijn beurt onze club 
ondersteunen bij de opleiding van onze jeugd. Op het ogenblik staan Stein Spierings en Mustafe Baré in de belangstelling van 
AZ. Als het goed is spelen zij volgend seizoen in de D-selectie van AZ.

Renovatie A-veld en trainingsveld in mei 2007
Na vele klachten van Kolping Boys over de kwaliteit van met name het A-veld heeft Sportbedrijf Alkmaar het aanbod gedaan 
om in mei 2007 het A-veld en het trainingsveld naast het kunstgrasveld van een nieuwe toplaag te voorzien. Ondanks dat dit 
betekent dat er mogelijk moet worden gesneden in een aantal toernooien in de maand mei hebben wij besloten akkoord te 
gaan met het voorstel van het Sportbedrijf. We hebben aangegeven dat wat ons betreft de 2 velden na het weekend van 13/14 
mei onder handen kunnen worden genomen. Dit zou betekenen dat in ieder geval het Klaas Commandeur toernooi voor de Pu-
pillen normaal doorgang kan vinden, het betekent ook dat we pas half september weer gebruik kunnen maken van het A-veld. 
Of ons verzoek wordt gehonoreerd horen we binnenkort als het Sportbedrijf met een defi nitieve planning komt.  

Feestavond Vrijwilligers
De Vrijwilligersfeestavond staat gepland op zaterdag 17 maart 2007

Biertank
A.s donderdag 21 december worden er door Heineken 2 duizend liter bier tanks geplaatst.Dit betekent dat er vanaf 1 
januari zogenaamd kelderbier uit de tap stroomt, bier met een constante temperatuur, onder constante druk. Voor de 
kantinemedewerk(st)ers achter de tap betekent dit dat er niet meer gesleept hoeft te worden met zware biervaten in een 
krap magazijn. Voor de bierdrinker betekent dit constant goed bier. Voor de penningmeester betekent dit meer opbrengst door 
minder tapverlies. Kortom in woorden van Ger vd Waal: “Alleen maar voordelen”  

Klussen 
Het hele jaar door wordt er geklust op ons complex. De ene keer gaat het om het ophangen van reclameborden, de andere 
keer om schilderwerk, en kortgeleden nog het bouwen van de koelcel voor de biertanks. Voor deze werkzaamheden kunnen 
we putten uit een select groepje vrijwilligers. Tussen Kerst en Oud en Nieuw gaan we ook aan de gang. Ben je ‘beroeps’ klusser 
of wil je gewoon de armen uit de mouwen steken voor Kolping Boys, meldt je dan aan bij Hans Groot. (072-5640998). Zoals 
gezegd: “er is altijd wat te doen bij Kolping Boys” 

EHBO
Het gebeurt gelukkig niet elk weekend, maar vorige week moest een speler met een ernstige blessure worden afgevoerd 
naar het ziekenhuis. Op zo’n moment moet er door de vereniging eerste hulp kunnen worden geboden. We hebben binnen de 
vereniging een aantal gediplomeerde verzorgers en EHBO’ers BHVérs rondlopen, die bij blessures hulp kunnen verlenen. Het 
lijstje met EHBO vrijwilligers is op het ogenblik echter vrij kort, en in ieder geval niet up-to-date. We zijn dus op zoek naar leden 
(die regelmatig op ons complex komen) met een EHBO of BHV diploma  of leden die een EHBO diploma willen gaan halen. 

Aanmelden kan bij : Gerard Venneker (062-22986200)

Namens het bestuur,

Gerard Venneker; secretaris
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FUTSALTOERNOOI
•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-
   evenement
•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-
   evenement
•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-

Het befaamde Handsome Eight-zaalvoetbaltoernooi wordt op zondag 7 januari 2007 in de Alkmaarse sporthal De Hoornse Vaart 
georganiseerd. Speciaal voor onze leden heeft de HE-organisatie een unieke actie georganiseerd. Terwijl een entree-kaartje bij de 
kassa op de dag van het toernooi € 7,50 kost, hoeven onze leden daarvoor slechts € 2,50 te betalen! Tevens krijgen onze leden 
op vertoon van het aangeschafte kaartje 10 procent korting op alle(!) aankopen bij Intersport Megastore aan de Noorderkade in 
Alkmaar. Het maakt niet uit wat u koopt, hoeveel u koopt en voor welk bedrag u dat doet, op de dag van de aankoop krijgt u, bij 
inlevering van het genummerde toegangskaartje, bij Intersport 10 procent korting. Deze actie loopt van 7 januari tot en met 31 
januari 2007 en geldt alleen voor de kaarten die via onze culb zijn betrokken.

Zoals altijd kent het HE-toernooi weer een ijzersterke bezetting. Deelnemers dit jaar zijn o.a. Landskampioen Marlene uit Heer-
hugowaard en Malabata uit Brabant, fi nalist en nummer twee van Nederland. Eén van de sterspelers bij Malabata is Mourad 
Boukhari. Bijzonder trots is de organisatie op de deelname van de Street Legends. De via een eigen programma op Talpa ‘wereld-
beroemd’ geworden Jermaine Vanenburg, Zaid Morabiti, Djuric Asencion, Wasi Malik en Issy Hamdaoui treden zondag 7 januari 
op in Alkmaar. De liefhebbers van panna’s, superieure techniek en weergaloze trucs mogen het eenmalige optreden van deze 
artiesten absoluut niet missen!

Speciaal voor onze leden heeft het bestuur bij de HE-organisatie voor een gigantische korting weten te zorgen. Het leek ons 
een leuke gedachte om jullie, juist in een voetballoze periode, deze mogelijkheid te bieden. Alle leden, van jong tot oud, kun-
nen op de club, in de kantine, voor dit unieke evenement een kaart bemachtigen voor slechts € 2,50.

De kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in de kantine!

Leren-Voetbal

Je zult het misschien niet meteen merken,
Voetbal is een keiharde sport,
En al probeer je nog zo hard te werken,
Als je niet oppast, schoppen ze je aan gort!

Zo gaat het ook een beetje met leren,
Ondanks al de moeite die je erin steekt,
Valt het niet mee om echt te studeren,
En komt er een cijfer dat alles verbleekt!

Soms doe je je best om goed te leren voetballen,
Je gaat naar elke training en wedstrijd,
Waardoor je ooit best wel kan knallen,
Maar dan merk je, het kost me zo teveel tijd.

Nu vind ik het zelf ontzettend idioot,
Dat ik nog niet eens zo heel lang geleden,
Voetbal altijd de voorrang bood,

Oh, had ik toen al die goede adviezen maar niet gemeden.
Van fouten moet je leren zo word er gezegd,
Al kan ik het allemaal nog niet goed overzien,
Alles komt toch wel op zijn pootjes terecht,
En zo niet, dan heb ik het echt geprobeerd bovendien!
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Zondag 10 december

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Geel Zwart 1 2-0
 2e Vitesse 3 3-1
 3e Kolp. Boys 4 afgelast
 4e Kolp. Boys 3 afgelast
 6e Alkm. Boys 5 1-3
 7e LSVV 5 4-0
 8e LSVV 6 7-1
 9e KSV 6 5-2
 10e Vrone 9 afgelast
 11e LSVV 8 3-2
 12e Vios 7 3-2
 13e ADO 18 afgelast
 A1 EDO A1 afgelast
 A2 HSV Sport A1 4-4
 A3 ZAP A2 4-3
 A4 Oosthuizen A1 1-9
 B2 Spirit B1 afgelast
 Da2 Fort W’veer Da3 1-2
 Da3 Berdos Da2 3-1
 Da4 Sp. Krommenie Da1 1-1

 De wedstrijden van 9 december waren allemaal afgelast

Zaterdag / Zondag 16+17 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1ste Hollandia T 6-2
 2de ZAP 2 4-0
 3de SVW 4 1-2
 4de vrij Vrij
 6de Flamingo’s 3 Afgelast
 7de Foresters 6 Afgelast
 8ste Zeevogels 4 2-2
 9de Alc. Victrix 3 Afgelast
 10de Alw. Forward 7 Afgelast
 11de Foresters 7 2-2
 12de SVW 9 ?
 13de Alkm. Boys 12 Afgelast
 A1 D.E.M. A1 4-6
 A2 West Frisia A1 Afgelast
 A3 Verdo A1 ?
 A4 Fort W’veer A2 Afgelast
 B1 D.E.M. B1 2-1
 B2 vrij Vrij
 B3 A.F.C.’34 B4 Afgelast
 B5 Sporting Krommenie B3 Afgelast
 B6 Reiger Boys ms.ju.B1 7-2
 C1 Limmen C1 Afgelast
 C2 vrij !! Afgelast
 C3 Adelbert C1 Afgelast
 C4 Koedijk C4 Afgelast
 C5 Dynamo C1 Afgelast
 C6 Vrone C3 Afgelast
 C7 Dynamo C2 Afgelast
 Da1 t Goy Da1 0-2
 Da2 KSV Da1 2-5
 Da3 KSV Da2 0-9
 Da4 Geel Wit Da1 Afgelast
 MB1 Duinrand S MB1 Afgelast
 MB2 Reiger Boys MB2 0-5

Scheidsrechterskorps
Momenteel volgen onze  clubscheidsrechters Nikita Pater, 
Simon Jongkind, Arjan v.d. Velden, Peter de Blieck, Ibrahim 
Aydogan en Femke de Jong  de KNVB  BOS cursus voor sc-
heidsrechters, zij doen allen in januari examen.  

In maart word er in de kantine van Kolping Boys eenzelfde cur-
sus gegeven. Lijkt het je ook leuk om deze cursus te volgen, 
geef je dan op bij Piet Ruijs tel. 072-5642430. De kosten zul-
len door de vereniging betaalt worden.

Ook positief om te melden is dat het keurkorps blijft groeien! 
Waar bij vele clubs geen scheidsrechter meer rondloopt, staan 
er bij Kolping Boys op bijna alle wedstrijden een volwaardige 
scheidsrechter.

UITSLAGEN+SCHEIDSRECHTERSNIEUWS
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PROGRAMMA  JUNIOREN+PAASQUIZ

Woensdag 17 januari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Hollandia B2 (vr.sch.) 19.00    - N. Neuvel

Zaterdag 6 januari

Thuis
Elftal Tegenstander             Aanvang     Aanwezig Scheidsrechter
A1 Monnickendam A1(vr.sch.)      14.30           ---------  N. Neuvel
B1 Vitesse’22 B1 (vr.sch.)             11.00           ---------  P. Ruijs
C1 D.E.M. C1 (vr.sch.)               13.00           ---------  N. Kieft

Zaterdag 13 januari

Thuis
Elftal Tegenstander             Aanvang     Aanwezig Scheidsrechter
A1 Hollandia A1 (vr.sch.)               14.45             --------- P. Ruijs
B1 de Blokkers B1 (vr.sch.)           11.30             ---------             N. Kieft
C1 de Blokkers C1 (vr.sch.)           13.15             --------- E. van Dronkelaar

PAASTOERNOOI 2007  !!
Zo langzamerhand wordt het deelnemersveld compleet.
We denken in de eerste Treffer van januari 2007 alle deelnemende teams te kunnen presenteren.
Tot zover blijft het voor alle betrokkenen, en zéker voor alle spelers van B1 en C1, nog een verrassing.

Geen verrassing is onze 4e ronde van de paasquiz.
We dachten in de derde ronde een paar lastige vragen gesteld te hebben. Maar als er deelnemers zijn die zelfs de Akm. 
Courant gaan bellen om te vragen in welk jaar de Vlaamse coup gepleegd is (antwoord: 1999-Lommel SK en Racing Genk 
wonnen dat jaar), zijn wij er zelfs stil van ! Wát een enthousiasme, Bettine.
En we hadden er ook niet op gerekend dat Leo Wortel al 25 jaar zijn oude agenda’s bewaart om ons nu te laten weten, dat 
het Paastoernooi 3 keer in maart georganiseerd is !

Bettine en Leo waren niet de enigen, die deze ronde 100 % scoorden. Ook Paul Konijn, Nico Kieft en Mark van Stipriaan 
wisten de 2 goede antwoorden.

Hier komen de 2 volgende vragen !

7. Welke club kwam in 2002 op Paaszaterdag niet opdagen ?
a) RKC Waalwijk
b) TOP Oss
c) FC Den Bosch  

8. Wie waren de oprichters van het Paastoernooi ?
a) Jan van den Bout en Jan Kraakman
b) Evert van Dronkelaar en Jan van den Bout
c) Jan Kraakman en Evert van Dronkelaar
d) Jan van den Bout, Evert van Dronkelaar en Jan Kraakman

We kunnen inmiddels ook melden, dat we 1 afvaller hebben. De winnaar van vorig jaar, Joery Rowinkel, heeft de strijd opgegeven. 
Hij geeft zijn computer de schuld, maar volgens ingewijden wist Joery gewoon de antwoorden niet.
In de volgende treffer geven we weer een tussenstand !
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Zaalvoetbal op woensdag 27 december !!
Wederom hebben veel spelers zich opgegeven. We spelen in de sportzaal aan de Amstelstraat in de Oudorperpolder, achter het 
in aanbouw zijnde buurthuis “de Vang”.

Enkele afspraken:

a) Wat neem je wél mee ? * zaalschoenen, voetbaltenue en douchespullen;

b) Wat neem je niet mee ? * waardevolle spullen(sieraden, mobieltjes), dure schoenen/kleren en óók geen eigen bal;

c) De zaalvoetbalregels gelden, maar de scheidsrechters zullen coulant zijn, dus……..

d) Het eerstgenoemde team trekt de hesjes aan. De tijd loopt door, dus doe dit snel.

De juniorencommissie is vanaf 8.30 uur vertegenwoordigd door Richard Meijer, Raijmond de Niet, Jaap Zonneveld en Co Joppe. 
’s Middags komen Herman Berghammer, Piet Ursem en Jan Kraakman langs.

Het programma: dit jaar hebben we vuurwerknamen  in de aanbieding.

Poule 1:C3 + C4 + C5  Mystery:Mystery: Crackling Willow:Crackling Willow: Golden Brocade: Super Missile:Super Missile:

09.00-09.18 Mystery-Cr. Willow Jasper Bakker Devon Hoogland  Robin van Veldhuizen Joost Huese

09.18-09.36 G.Brocade-S.Missile Sander Makkus Justin van den Berg Jassine Mellah  Barry de Koning

09.36-09.54 Mystery-Sup.Missile Wouter Korse Yannick Zuurbier  Jeroen Metselaar R. Martinus

09.54-10.12 G.Brocade-Cr.Willow Ilija Bochkin Kevin Leeuwenkamp Barry Renso de Berg Yoeri de Jong

10.12-10.30 G.Brocade-Mystery Kai Zevering Remco van Wanrooy Melvin Way  Ali At Wasity

10.30-10.48 S.Missile-Cr.Willow Rafael de Wijn Mitchel Stuurman Wessel Stal  Sander Twisk

    Sven Mulders Misha Paauw  Mike Blom  Joost Boekelaar

      Stephan v.d. Bosch

    coach:  coach:   coach:   coach:

    Phranz Bakker    Johan Blom

Poule 2:C6 + C7    Voetzoekers :  Gillende keukenmeiden: Fluitpijltjes:Fluitpijltjes:

10.48-11.02 Voetzoekers-Keukenmeiden Danny Florijn  Joshua Eichenberger  Erim Ispir

11.02-11.16 Voetzoekers-Fluitpijltjes Gaetano Indri  Stefan Hoogewoning  Koen Klaver

11.16-11.30 Keukenmeiden-Fluitpijltjes Bisimwa Kasza  Wim Koertendijk   Jordy de Lange

11.30-11.44 Keukenmeiden-Voetzoekers Jaap Molenaar  Quinten Meijer   Burga Tekin

11.44-11.58 Fluitpijltjes-Voetzoekers Morrison Jie  Django j Nierop   Nick Slot

11.58-12.12 Fluitpijltjes-Keukenmeiden Raijmond Pijpaert Sean de Jongh   Martijn Kist

        Mohammed Gharbi

     coach:   coach:    coach:

        Michel de Jongh

ZAALVOETBAL JUNIOREN
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ZAALVOETBAL JUNIOREN+NIEUWS

Poule 3:B5 + B6    Sterrretjes :Sterrretjes :  Rotjes: Rotjes:    Supersterren:Supersterren:

12.12-12.26 Sterretjes-Rotjes  Barend Vogel  Christian van Looy  Anouar Charik

12.26-12.40 Sterretjes-Supersterren Danny v.d. Kerkhof Jacob Jan Stenacker  Stefan Franke

12.40-12.54 Rotjes-Supersterren  Yorrick Tienstra  Vincent Klein Robbenaar  Daniël de Boo

12.54-13.08 Rotjes-Sterretjes  Jules de Boo  Thijs den Hartigh   Stef Horn

13.08-13.22 Supersterren-Sterretjes Dion Huisman  Thijs Kaandorp   Bertold Mienes

13.22-13.36 Supersterren-Rotjes  Mark van Minde  Jelle Verhoeven   Vincent Vleugel

     Rutger Vis

     coach:   coach:    coach:

Poule 4:A3 + A4 + B3   Flowers :  Wonderpotten:Wonderpotten:   Kanonslagen:Kanonslagen:

13.36-13.50 Flowers-Wonderpotten Maikel Burger  Rolin Barsingerhorn  Ben Brandenhorst

13.50-14.04 Flowers-Kanonslagen Frank Drost  Kevin Cappay   Daan de Ruiter

14.04-14.18 Wonderpotten-Kanonslagen David Vrasdonk  Jeffrey Alberg   Raijmond de Waard

14.18-14.32 Wonderpotten-Flowers Kristian Zygmunt  Leon Liefting   Roy Bont

14.32-14.46 Kanonslagen-Flowers Erdem Turkmen  Brian van Essenveld  Björn Schelhaas

14.46-15.00 Kanonslagen-Wonderpotten Mario Jong  Dorus van der Kooy  Rick Hibma

     Fillippo Pireddc  Rob Pater   Boy Tesselaar

    coach:   coach:    coach: 

De juniorencommissie wenst iedereen fi jne kerstdagen toe en een 
gezond 2007 !!
De juniorencommissie wenst iedereen fi jne kerstdagen toe en een 
gezond 2007 !!
De juniorencommissie wenst iedereen fi jne kerstdagen toe en een 

Het wel en wee van de junioren !

Natuurlijk heel weinig wedstrijden de afgelopen weken ! Slechts een paar partijtjes en dan ook meestal nog op kunstgras.

Zoals A1, dat in DEM een mooie kluif zag zo vlak voor de winterstop. Ze kwamen bedrogen uit, want DEM nam de 3 punten 
middels een 4-6 overwinning mee naar Beverwijk. En zo staan de mannen van trainer van Stipriaan weer wat vaster in het 
rechterrijtje en blijft het uitkijken geblazen.

Ook B1 ging door en deed wat de A-junioren nalieten. Ook nu was DEM de tegenstander, maar de mannen van coach Mark van 
Wonderen wonnen met 2-1 in Beverwijk. Een mooie opsteker dus.

B6 moest het opnemen tegen de meiden van Reiger Boys en deden wat er vooraf al een beetje inzat:ze wonnen (3-6).

We konden ook nog een 4-4 gelijk spel noteren voor A2. Tegen het onderaan staande HSV Sport werd er wel heel gemakkelijk 
een 4-1 voorsprong weggegeven.

Dat A4 zou verliezen van koploper Oosthuizen was geen verrassing en dat het 9-1 werd ook niet.

A3 boekte 2 overwinningen. Zowel ZAP als Vesdo werden verslagen. Dat gaat dus lekker !

Hoogtepunt afgelopen zaterdagmiddag was de inbreng van scheidsrechter Herman BerghammerHerman Berghammer. Wat wij al langer wisten, Herman Berghammer. Wat wij al langer wisten, Herman Berghammer
werd hem nu ook duidelijk: hij kan niet voetballen (daarom is ie natuurlijk scheidsrechter geworden). Herman deed een poging 
om een bal te ontwijken, maar ging vervolgens spectaculair onderuit (op het kunstgras nog wel !)

Gelukkig kon Herman er na afl oop ’t hardst van allemaal om lachen.

Tenslotte nog een tip aan Herman: probeer het spel “op z’n Everts” “op z’n Everts” te volgen. Die hoeft nl. nooit een bal te ontwijken; hij staat  “op z’n Everts” te volgen. Die hoeft nl. nooit een bal te ontwijken; hij staat  “op z’n Everts”
er gewoon ver genoeg vanaf !!
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 26 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
do. 28 dec 19.00  De Oostwal Kersttoernooi
wo. 10 jan 22.00 thuis De Oostwal Mix/Makel. Alkmaar 2 14159
ma. 15 jan 21.05 uit Noorderend SVW ‘27 2  28725
ma. 22 jan 22.00 thuis Sportpaleis Alkmaar DGAC/Vestering 1 20240

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 10 jan 22.00 thuis De Mijse FC Hoogtepunt 3 7357 
vr. 26 jan 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
vr. 26 jan 22.00 thuis De Oostwal Mix/Makel. Alkmaar 3 10380 

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 20 dec 19.15 thuis Sportpaleis Alkmaar de Krocht 1 11869 
do. 11 jan 21.05 uit Het Vennewater HZV de Witburger 5 25614 
vr. 19 jan 19.00 ZAALDIENST De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1,5e beurt
vr. 19 jan 21.05 thuis De Hoornse Vaart FC Hoogtepunt 4 25739 
vr. 26 jan 21.05 uit De Meent de Krocht 1 25834 

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma. 08 jan 22.00 thuis De Hoornse Vaart FC Hoogtepunt 6 17317
vr. 19 jan 21.05 uit De Oostwal PZC 5 17426
ma. 22 jan 22.00 thuis De Hoornse Vaart DGAC/Vestering 7 28889

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
za. 30 dec 19.00  De Oostwal Kersttoernooi 
ma. 08 jan 22.00 thuis  De Mijse Intravo 1 6718 
wo. 24 jan 19.00 ZAALDIENST Sportpaleis Alkmaar ZAALDIENST 2e beurt
wo. 24 jan 19.15  thuis Sportpaleis Alkmaar HZV de Witburger 10 14434 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 20 dec 20.10 uit De Myse OZV/Eetcafé de Otter 2  13395
wo. 03 jan 18.45  De Oostwal Kersttoernooi 
do. 11 jan 20.10 uit Het Vennewater HSV 1 14168
vr. 19 jan 20.10 thuis  De Hoornse Vaart Puinhoop United 2 14328
vr. 26 jan 20.10 uit Het Vennewater HZV de Witburger 2 14381

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
nog geen programma
  

Helaas hebben 3 leden hun contributie niet voldaan……..Deze leden zijn geschorst en bij onze vereniging én bij de KNVB uitge-
schreven. De coaches zijn geïnformeerd over wie het zijn en deze spelers hebben vanaf heden een absoluut spelverbod!!!!!!! 

Géén futsal programma van 21 december 2006 t/m 7 januari 2007. In die periode is wel het OOSTWAL KERSTTOERNOOI. 
    

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

EN VOOR DE REST…………….…EEN FIJNE JAARWISSELING EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2007!!!  
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DAMES EN MEISJES
80 Dames en één zondag

Er zijn maar weinig clubs in Nederland die op een zondag als deze onderdak zonder dak bieden aan 80 dames. Het 
B-veld en het D-veld waren bespeelbaar en dus gingen alles door. De competitie van Dames 1, die in de 1e klasse 
speelt, kende een inhaaldag en –omdat zij op schema lagen- waren zij vrij.

Dames 2 –die ongewild al heel wat vrije zondagen kende- mocht daarom het spits afbijten op het kunstgrasveld. 
Op de mooie christelijke tijd van 10:00 uur wel te verstaan. Nou, er gebeurde dus heel weinig om 10 uur, want 
het overgrote deel van Vrouwe Fortuna was in geen velden of wegen te bekennen. Ze zouden de weg niet kunnen 
vinden. Hoe moeilijk kan het zijn. Men rijde van Wormerveer naar de A9 en men volge deze net zo lang tot aan de 
afslag Kolping. Duhhh…

5 voor half elf. Er staan 22 dames op het veld. Ik gewaar er nog 4 in traininsgbroek en de helft van het Wormerveerse 
team met hesjes. Wat een desorganisatie. Het team had zo’n beetje van elk kledingsondereel niets compleet. 

Maar goed de wedstrijd dan. Een redelijk begin al zag ik een paar forse overtredingen. Laat ik haar het meisje met 
de rode schoentjes noemen. Dat klinkt lief maar zo is het dus helemaal niet bedoeld. Als de scheidsrechter deze 
wedstrijd in de hand wilde houden had hij haar al geel moeten geven. Maar we leven in Nederland en dus schrijven 
we achteraf altijd eerst dikke rapporten..

Na ongeveer een half uur spelen weet Moniek een voorzet bij de 2e paal in te tikken, de keeper miste de bal. 
Wat Moniek dan niet weet is dat haar vreugde van korte duur zal zijn. De overtredingen en het groffe spel nemen 
zichtbaar toe en het is Andrea die als eerste het veld moet verlaten. Een knieblessure die eindigt voor de gesloten 
deur van de fysio. Waar is de fysio? Wat zegt u ? Geen fysio ? En ook geen sleutel ? Wat zegt u ? Niet nodig omdat 
Heren 1 en Dames 1 niet spelen ? U bedoelt dat dooien onder niet-selectieteams niet boeien. “Ik zou het op het 
rennen zetten als ik u was, u hoort ook niet bij de selectie”. Enig kokend water stond tot aan mijn lippen. Een sec-
onde later: “Gauw, gauw, breng een brancard, er ligt er weer één en het lijkt ernstig”. Ik ren terug naar het veld, 
Andrea achterlatend voor de gesloten deur en breng de brancard. Het is Moniek die het uitschreeuwt van de pijn. 
En daar blaast de 2e dame de aftocht. Met z’n vieren brengen we haar terug naar de kleedkamers, maar dit keer 
naar kleedkamer 1 waar een tafel staat. Is er een EHBO’er dan of op zijn minst een BHV’er ? Hallo, oehoe, wij zijn 
ouders, vrijwilligers, passanten, geen medici. Er liggen hier 2 dames te kermen van de pijn. Godallemachtig, wat 
een kreupelbeleid.. Amateurvoetbal of niet, van een club van 900 man mag je toch verwachten dat ze op de beide 
speeldagen iets geregeld hebben.

Dan maar de ambulancedienst bellen. 

Een half uur later wordt Moniek afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft Andrea zelf maar een oplossing gezocht om 
thuis te komen. Het is inmiddels bijna half twaalf en het water stroomt woest het Noord-Hollandse laagland binnen. 
Wat een afgang. 

Van de 2e helft van Dames 2 zie ik niets en als ik terugkeer op het kuntsgrasveld is inmiddels Dames 4 begonnen, 
het A-juniorenteam van vorig jaar. Ik heb vernomen dat Dames 2 zich heeft laten verleiden tot het meedoen in de 
grofheden en dat ze de 2e helft voornamelijk tegen zichzelf hebben gespeeld. Een 1-2 nederlaag.. En er waren 
Huntelaar-taferelen in de 89e minuut. Spelers die elkaar onnodig pijn deden. De scheids trok weer geen kaart maar 
diep rood had voor beide speelster terecht geweest. De scheids had zelf best oranje mogen hebben, als waarschu-
wing dat je een groffe wedstrijd in de kiem moet smoren. 

Dames 4 komt moeilijk op gang. Er is weinig sprake van balbezit aan beide kanten en de bal vliegt op en neer. Er 
worden duidelijk belangrijke speelsters uit dit team vandaag gemist. Toch zie ik iemand uitblinken: Evelien. Een 
schijnbaar onuitputtelijke bron van energie die zich vertaalt naar rushes naar voren maar evenzo in alert meeverd-
edigen. Het maakt mijn dag niet meer goed maar ik genoot er wel van.

Vlak voor tijd komt Dames 4 op achterstand. Krommenie was dan ook net even sterker. De 2e helft hetzelfde beeld. 
Dan gebeurt er iets vreemds. Een speelster van Krommenie, de nummer 10 en veruit hun gevaarlijkste speler, moet 
5 minuten van het veld. Waarom is mij geheel onduidelijk. Dit is echter DE kans voor Dames 4 om een verdediger 
te laten opschuiven en de dominantie op het middenveld te krijgen en kansen te creëren. Maar misschien zie ik dat 
wel verkeerd want de coach besliste anders. Wonder boven wonder komt Dames 4 toch op 1-1 in één van de laatste 
minuten. Ik denk dat 1-1 dan ook de verhoudingen tussen beide teams op deze zondag het beste weergeeft.

Op het trainingsveld loopt Dames 3 zich inmiddels warm. Onder hen Jessica, die vandaag haar eerste speelminuten 
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DAMES EN MEISJES
zal krijgen. Berdos is de tegenstander en 3 weken geleden is daar met 3-1 van verloren. Wind en mopperen waren 
debet aan dit verlies. Er viel dus iets goed te maken. In de bekende 4-4-2 werd even over twee gefl oten en het D-veld 
is daarmee het laatste strijdtoneel van vandaag. Uit een pass van Lisa weet Jessica direct te scoren. 8 minuten weg 
en het is al 1-0. 

De wind staat schuin op het veld en bij vlagen hebben we daardoor wind mee. De uittrappen van Larissa komen tot 
ver over de middellijn en Kolping komt telkens snel in de 

30-meterzone van Berdos. Bij één van die uittrappen ontvangt Else de bal, speelt diep op Jessica en deze lobt de bal 
zo over de keeper het doel in. 2-0. Toch een beetje genieten vandaag. 

2-0 was ook de ruststand. De coach waarschuwt de 2e helft voor tegenwind en verzoekt tot het beter aannemen van 
de bal. De bal hebben betekent balbezit en bij balbezit kan de tegenstander niet gevaarlijk worden. Nederlanders spe-
lers geen Italiaans catenaccio-voetbal of lange halen snelthuisvoetbal zoals de Engelsen. Nederlanders spelen zuinig 
en vanuit een positionele dominantie. 

In de 2e helft bereikt Berdos de 2-1 doordat er een blunder wordt gemaakt in onze 16. Men probeert de bal weg te 
werken met een achterwaarste beenworp, iets wat alleen de grote der aarden slechts bij toeval lukt. De bal komt 
daardoor voor de voeten van een Berdosinnetje en die schiet direct in de rechter benedenhoek, buiten bereik van de 
goedkeepende Larissa.

Toch houden we de wedstrijd onder controle en beetje bij beetje gaan we steeds beter voetballen. Opbouw van achter-
uit. Spelen op balbezit. Geen lange ballen die onderschept kunnen worden. In de 76e minuut komt Else de bal opha-
len bij de verdediging, omspeelt 2 spelers en passt op Janneke die een compleet lege rechterzijkant voor zich ziet. Nu 
mag Janneke graag rennen en de kreet ‘ZELF’ moet ze gehoord hebben. Een enorme spurt met helaas aan het einde 
een zwak schot. Normaliter mompel je dan iets wat beter binnensmonds kan blijven, nu kan je je ogen niet geloven 
als de keeper de bal niet aanraakt omdat hij naast gaat, maar Pierre, wat heben zij gewonnen ? Jawel, een polletje, de 
wind, een echte gave, wie het weet mag het zeggen, maar de bal neemt een linksaf en hobbelt het doel in. 3-1.

En daar bleef het bij. Berdos kon geen vuist meer maken en dus staan we mooi in evenwicht. Een mooie tweestrijd 
ook die we volgend seizoen opnieuw graag met Berdos aangaan. Peter, here we come.

Resumé van 80 dames op één zondag:

2 dames geblesseerd en geen fysio, EHBO’er of BHV.

Oranje voor Kolping en een scheids.

1x verloren, 1x remise en 1x winst.

Women of the day: de van Nieuwkerkjes (Evelien, Else en Janneke)

Voetnoot

Klagen is makkelijk. Oplossen een stuk moeilijker. Ik heb samen met Ruud de Boer in de 3e helft een goed gesprek 
gehad. Samen gaan we ervoor zorgen dat een mooie club als Kolping Boys ook op het punt van verzorging en 1e hulp 
een beleid voert waar elke andere club trots op kan zijn. Ik neem daarin het voortouw en bied mijzelf aan!

Ik doe hierbij een oproep aan iedere welwillende ouder die een zoon of dochter op Kolping Boys heeft en die in het 
bezit is van een EHBO-diploma dan wel BHV.Vele handen maken licht werk. Het kan namelijk ook uw zoon of dochter 
zijn die straks ongewild een blessure oploopt en hoe blij bent u dan als er hulp nabij is. Ik zoek 6 personen die eens 
in de maand afwisselend een zaterdag of zondag bij Kolping willen zijn gedurende de wedstrijden (10:00 – 16:00 uur) 
en die samen met de al aanwezige fysio’s die taak vorm willen geven. Behalve present te zijn zult u veel kunen leren 
van de fysio’s (zoals bijvoorbeeld tapen) en wordt uw kopje koffi e of thee uiteraard door de club betaald. 

Marcel Otte

op de volgende pagina nog meer meisjes en dames nieuws
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Meisjes MD1 trainen bij de KNVB
De afgelopen periode hebben Romee Dumont, Chantal Bijlsma en Tessa Hartman meegedaan aan een speciaal KNVB-project 
voor meisjes. Dit project bestaat een aantal trainingsactiviteiten 4:4, vervolgens 7:7 en uiteindelijk 11:11. Na de 4:4 afsluiting 
zijn Chantal en Tessa uitgenodigd om verder te gaan met het onderdeel 7:7. Helaas is Romee afgevallen. 

Ergens in januari/februari 2007 zal duidelijk worden welke meisjes door gaan naar 11:11. Uiteindelijk moet uit die groep het 
team onder 12 geformeerd worden. We volgen de ontwikkelingen van Chantal en Tessa op de voet

Kantinediensten:
Dames let op! Met ingang van januari is er iets veranderd. 

Op zaterdag ochtend lopen 2 dames kantinedienst van 9.00 uur tot 13.00 uur en 

op zaterdagmiddag loopt er 1 dame kantinedienst van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Hier volgen de dames voor januari: zaterdagochtend  13 januari Jeanine de Konigh en Kim Kraakman en s’middags Esmee 
Enklaar

zaterdagochtend 27 januari Leslie van Duin en Sharon Messerschmidt en ’s middags Else van Nieuwkerk.

Zoals jullie zien ben ik 20 januari vergeten, dit volgt nog.

DAMES EN MEISJES ZAALVOETBALTOERNOOI DAMES
Op woensdag 3 januari vindt weer ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi plaats. Alle damesteams worden door elkaar gegooid 
en de gevormde teams gaan strijden om de hoofdprijs.Het toernooi vindt plaats in sporthal De Oosterhout en begint om 
19.00 uur (je zult dus eerder aanwezig moeten zijn!).Als je mee wilt doen, geef je dan op bij je begeleider of mail naar 
Brigitte_Pluijmers@hotmail.com

Wij hopen dat jullie weer allemaal van de partij zijn
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Donderdag 28 december

Sporthal de Rietschoot
Elftallen                                  Aanvang   Einde        Aanwezig
F1, F2 ,F3 en F4 09:00  11:30 08:40
   
F5, F6, F7 en F8 11:30  14:00 11:10
   
F9, F10, F11, F12, MINI 14:00  16:30 13:40

  

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:          

Ed Verberne               072-5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Molenaar    072-5156687

Melanie Brakels        06-48969892

Pupillenmeisjes:      

Femke de Jong          06-10036584

Vrijdag 29 december

Sporthal de Rietschoot
Elftallen                                  Aanvang   Einde        Aanwezig
E1, E2 en E3 09:00  11:30 08:40
   
E4, E5, E6 en E7 11:30  14:00 11:10
   
E8, E9, E10 en E11 14:00  16:30 13:40

Zaterdag 30 december

Sporthal de Rietschoot
Elftallen                                  Aanvang   Einde        Aanwezig

D6,D7 en MD1 09:00 11:30 08:40

D3, D4 en D5 11:45 14:15 11:25

D1 en D2 14:30 17:00 14:10

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2007: FINALE PENALTYSCHIETEN PUPILLEN
De volgende spelers en winnaars van de voorrondes van het penaltyschieten worden uitgenodigd voor de fi nale op Nieuwjaars-
dag. 

F1   Wessel Molenaar  E1 Rutger Zuurbier  D1    Ricky Wools
F2 Damian Bons  E2 Martijn Burger  D2 Wouetr Hidma
F3 Nassim Elboumeshouli E3 Eloy Zuurbier  D3 Daniel Stam
F4 Ryan Joel Vroling  E4 Sammy Kootiarab D4 Mike Beekhuis
F5 Kevijn Smit  E5 Steven Janse  D5 Dex Bakkum
F6 Rachella Machielse  E6 Nog niet bekend  D6 Youri Smorenberg
F7 Mats Groot   E7 Nog niet bekend  D7 Chanel Stange
F8 Salim Bejaoui  E8 Leon Neerings  MD1 Chantal Bijlsma 
F9 Nog niet bekend  E9 Nog niet bekend
F10 Nog niet bekend  E10 Martijn Reijntjes
F11 Mitch Eedens  E11 Battal Kolukissa
F12 Joy Snijders
MINI Nog niet bekend

Aanvang  F-pupillen     14:45        
                    E-pupillen 15.10
  D-pupillen 15.35
Na afl oop vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine. Alle spelers en ouders worden vriendelijk verzocht aanwezig te zijn. 
Iedere speler krijgt een prijs.

N.B. INDIEN EEN SPELER NIET AANWEZIG KAN ZIJN. GAARNE AFBELLEN BIJ JAAP DE VRIES, Tel  072-5617201 
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PUPILLENNIEUWS
Zaalvoetbal in de Rietschoot tijdens kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie houden we het traditionele zaalvoetbaltoernooi in De Rietschoot te Koedijk. De pupillen spelen dan 
onderling en zijn ongeveer 2 ½ uur bezig De F-pupillen spelen op 28 december, E-pupillen op 29 december en D-pupillen op 
30 december. Zie wedstrijdprogramma Zaalvoetbal De Rietschoot 

Start voorjaarscompetitie 27 Januari 
De voorjaarscompetitie start voor een groot aantal pupillenteams weer op 27 januari.   De trainingen starten na het weekend 
van 20 januari. In overleg met de trainer kan er ook eerder gestart worden met de training

Kolping Boys E10 *** KAMPIOEN ***
Met een spannende wedstrijd tegen SVW E10 heeft de Kolping Boys het ongelofelijke gehaald… Ze werden zaterdag 16 de-
cember, KAMPIOEN in hun poule. Wat eigenlijk door niemand van ons was opgevallen was dat sommige tegenstanders hier 
en daar toch wel wat puntjes hadden gemorst en zowaar werden we er door de tegenstander SVW op attent gemaakt dat wij 
kampioen konden worden als wij zouden winnen. Dus snel brachten we alle koppen bij elkaar om dit nieuws vlak voor de wed-
strijd tegen de spelers te zeggen. Ze waren er op gebrand om deze wedstrijd te winnen en zo geschiede. Met twee doelpunten 
van Nadine pakte we de overwinning en daarmee het kampioenschap. Het was geen makkelijke wedstrijd zo bleek. We hadden 
deze jongens al twee keer eerder getroffen en zelfs twee keer nipt verloren. Dit moest dus de dag van ons revanche worden. Bij 
het eerste de beste fl uitsignaal zagen we ook dat ze er alles voor gaven. Prachtig overspelen en kijken waar dat vrije mannetje 
staat… Een verdediging die stond als een huis en een middenveld waar de tegenstander zich op stuk beet..!! Alles leek aan 
onze kant te vallen en de 1 – 0 was dan ook terecht voor ons.

 Het werd daarna behoorlijk spannend want SVW drong aan op de gelijkmaker en dat konden we niet hebben. Toch rolde de 
bal onfortuinlijk via een corner in ons doel 1-1. Een standaard situatie waar we niets aan konden doen. Diep in de tweede helft 
kwam voor ons allemaal de verlossing toen Nadine na super goed overspelen door de middenvelders, de 2-1 scoorde. Zelfs 
een afgekeurd doelpunt van Sjoerd (wat een pegel was dat…) was onderdeel van de wedstrijd en bevestigde onze kracht. Het 
laatste fl uitsignaal van de scheids kwam als een verlossing en alle spelers wisten wat dat betekende. Ze vlogen elkaar om de 
nekken en sprongen in de lucht van vreugde. Zo ook de aanhang natuurlijk en de coach.. (ik dus ahum) beloofde bij winst dat 
we naar de MacDonalds zouden gaan!!! Dat gaan we op 23 december doen en reken maar dat daar ons kampioensfeestje nog 
even gevierd word. Namens mijzelf en de ouders wil ik alle spelers van de E10 ongelofelijk hartelijk feliciteren met dit prachtige 
resultaat dat met zoveel inspanning van jullie allemaal is behaald.

Ik ben apen trots op jullie en iedereen mag dat weten!! Gefeliciteerd: Keeper met lef Iefke, Achterste man Daan, Rots in de 
branding Martijn, Onmisbare Sjoerd, Goaltjesdief Nadine, Hardwerkende Amsel, Verassende Hannah, Maradonna Michael, 
Ongrijpbare Rick, en natuurlijk mijn eigen Ster Nick die als geen ander weet dat overspelen de sleutel is tot succes (want dat 
hoort hij vaak van zijn vader….)!!!!! 

Coach…Hans..!

Kolping Boys D2 – AFC’34 D2   1-5
Talent is grillig, zeggen ze wel eens. Aan het eind van de najaarscompetitie kun je dat ook zeggen over Kolping Boys D2:  4 
gewonnen wedstrijden en 6 – waarvan sommige onnodig - verloren duels. Het betekent een voorlaatste plaats voor een ploeg 
die wisselvallig is, wel degelijk potentie heeft, maar steeds een stapje te kort komt. 

Dat bleek overduidelijk in de laatste competitiewedstrijd tegen AFC’34. Een tegenstander waarvan D2 al twee keer nipt verloor. 
De Alkmaarders zetten meteen druk, waaraan Kolping zich maar niet kon ontworstelen. Bij de zoveelste corner voor AFC in de 
15e minuut was het raak. Een op zich weer prima keepende Nick M stompte de bal half weg en was vervolgens kansloos op de 
daarop volgende inzet: 0-1. Nog geen minuut later werd het 0-2 door zwak ingrijpen in het centrum van de Kolping-verdediging. 
Vlak voor rust kwam de ploeg nog even terug, maar spits Wouter liet zich bij deze enige gevaarlijke Kolping-aanval aftroeven.

Na rust mocht Kolping zich in de handjes knijpen. De scheidsrechter onthield de gasten zeker twee penalty’s. De op alle fronten 
betere blauwgelen lieten zich echter niet van de wijs brengen en vergrootten de marge tot een ruime 0-5. Het pleit voor Kolping 
dat het bleef proberen iets terug te doen op het zware, drassige veld. Vlak voor tijd redde Nick K de eer (1-5). Daarmee kroonde 
D2’s nummer tien zichzelf tot koningschutter van deze competitie: 9 doelpunten in 10 wedstrijden.   

Paulus


