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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, en 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

Heren 1 heeft zich uitstekend hersteld van hun slechte seizoenstart.De laat-
ste 2 wedstrijden werden gewonnen. 

Dames 1 doet het met een gewonnen en een verloren partij ook niet slecht.

Verderop in de treffer vindt u een uitnodiging voor de algemene ledenver-
gadering. En zaterdagavond 4 november is het weer zover, de spetterende 
feestavond voor alle leden van de Vriendenclub van Kolping Boys. 

De redactie
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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

ERE-LEDEN
1981 Arie Groot
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal

3 Wedstrijdprogramma senioren. dames, junioren (zondag)
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 KUNSTGRAS+SPELERSPAS
Kunstgras
Onderzoek naar schadelijkheid rubber ingestrooid kunstgras

(uit Nieuwsbrief van de KNVB nr. 51 / september 2006)

Afgelopen seizoen is de KNVB een onderzoek gestart naar de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s van rubber instrooimat-
eriaal.

Hoewel de KNVB het graag anders had gezien , kon het onderzoek niet in zijn geheel voor het nieuwe seizoen worden afgerond. 
Er resteert een aantal vragen dat aanvullend onderzoek noodzakelijk maakt. In dit aanvullende onderzoek zullen ook de recente 
bevindingen rondom verhoogde concentraties van schadelijke stoffen in de lucht boven een kunstgrasveld in Arnhem worden 
betrokken.

Op basis van de huidige stand van zaken wordt geen reden gezien om tot een gebruikstop van rubber ingestrooide kunstgras-
velden te besluiten. Deze zienswijze wordt gedeeld door het Ministerie van VROM. De onderzo3ekscommissie verwacht medio 
oktober het tweede deel van het onderzoek af te ronden en daarmee ook de laatste vragen te kunnen beantwoorden. Indien de 
resultaten beschikbaar zijn, zak daarover zo spoedig mogelijk berichtgeving plaatsvinden.

Gratis Weerbaarheidstraining
Er zijn nog plaatsen vrij voor deelname aan de training weerbaarheid voor jeugdbegeleiders / vrijwilligers in het kader van het 
KI-AI project.

De data zijn :

30 september van 09.30 uur tot 16.30 uur 

dinsdagavond 10 oktober van 19.00 tot 22.00 uur 

dinsdagavond 17 oktober van 19.00 tot 22.00 uur 

De trainingen zijn gratis en worden gegeven in gymzalen aan de Hobbemalaan en de G. Metsulaan in Alkmaar.De trainingen 
worden gesubsidieerd door de Gemeente Alkmaar en het Rijk. Een unieke kans om kennis te maken met weerbaarheid en de 
toepassing ervan in de omgang met de jeugd.

Meer informatie over de training kan je opvragen bij Plien Kok (06-13643036)

Opgeven voor de training kan bij Gerard Venneker (06-22986200)

Spelerspas
Geen directe sancties, maar wel straf als je geen spelerspas hebt aangevraagd.

Door logistieke problemen lukt het de KNVB niet om voor 2 oktober alle spelerspassen aan de clubs te leveren. Daarom heeft de 
KNVB besloten om tot 1 januari 2007 geen sancties op te leggen aan spelers zonder spelerspas. Alle leden van de KNVB zonder 
een (tijdelijke) spelerspas mogen dus uitkomen in de beker- en competitiewedstrijden. Deze spelers moeten uiteraard wel zijn 
aangemeld als spelend lid en er moet een spelerspas zijn aangevraagd.

Komende 2 weken worden de al wel ontvangen spelerspassen door Kolping Boys uitgereikt aan spelend leden die hun contributie 
betaald hebben

Als een speler na 2 oktober nog niet beschikt over een (tijdelijke) spelerspas dan dient de scheidsrechter achter de naam van de 
betreffende speler op het wedstrijdformulier de aantekening GP (geen pas) te noteren. De KNVB zal aan de hand van deze formu-
lieren controleren of deze speler speelgerechtigd is en er een spelerspas is aangevraagd. Dus hoewel er geen directe sancties zijn 
als je meespeelt zonder spelerspas wordt je wel degelijk bestraft als je helemaal geen spelerspas hebt aangevraagd.

Dus ben je spelend lid ( en D-pupil of ouder) en heb je nog geen spelerspas aangevraagd, meldt dat dan z.s.m. bij de ledenad-
ministratie 

(Jacques Peetoom tel 072-5119980)
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 30-09 en 01-10

groep 6 en 5

Zat./Zon. 07-10 en 08-10

groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 30 september

08:00 uur: Senioren 6

12:30 uur:  Senioren 6

Zondag:  1 oktober

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur:  Junioren B3

Zaterdag:  7 oktober

08:00 uur: Senioren 7

12:30 uur: Senioren 7

Zondag:  8 oktober

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur: Junioren B4

Secretariaat:  

Zondag:  1 oktober

09:00 uur:  C.Castricum

 Ome Jaap

13:00 uur: T. Schut

Zondag:  8 oktober

09:00 uur: M. Diependaal

13:00 uur R. Peeters

Zondag 1 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
1e Berdos 1 14.00 ….. L. Zor
4e SVW 5 10.00 09.15 P. Kramer
8e Egmondia 6 10.00 09.15 A. v/d Hoeven
11e Victoria 5 14.00 13.15 J. de Wit
12e KSV 8 14.00 13.15 ------------
A3 Winkel A1 12.00 11.15 K. de Goede
Da2 Purmerend Da2 12.00 11.15 Sj. Schut
Da3 Egmondia Da1 14.00 13.15 ------------
B2 Grashoppers B1 10.00 09.15 R. Koch

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
2e VVS 2 11.30 …..
3e Uitgeest 4 11.00 09.45
6e Dynamo 2 10.30 09.30
7e Alkm. Boys 7 14.00 13.00
9e De Rijp 5 11.00 10.00
10e Koedijk 13 09.30 08.30
13e Koedijk 12 09.30 08.40
A1 SVW A1 11.00 …..
A2 West Friezen A1 14.00 12.30
A4 Knollendam A1 12.00 10.45
Da4 Alliance Da1 14.30 13.00
                  

Zondag 8 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
2e Helder 2 11.00 ….. R.C. van Wonderen
3e Alkm. Boys 3 12.00 11.15 N. Neuvel
6e vrij   
7e Vios 5 10.00 09.15 A. v/d Hoeven
9e SSV 2 12.00 11.15 P. Kramer
10e Uitgeest 12 10.00 09.15 C. de Goede
13e KSV 7 14.00 13.15 H. van Ginkel
A2 VVS A1 14.00 13.15 P.A. Kanssen
A4 Purmerend A3 14.00 13.15 J. Aydogan
Da1 Purmerend Da1 14.00 ….. R.A. Schipper
DA4 Fort. W’veer Da4 12.00 11.15 P. Ruys

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e Alkm. Boys 1 14.00 …..
4e De Rijp 3 09.30 08.30
8e DTS 4 12.30 11.30
11e ADO 11 13.15 12.15
12e Vrone 10 11.00 10.10
A3 Callantsoog A1 11.30 10.15
Da2 LSVV Da1 12.30 11.30
DA3 Dynamo Da1 11.30 10.30
B2 Monnickendam B1 11.00 09.30
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FEESTAVOND VRIENDENCLUB

Feestavond 
voor leden van

de Vriendenclub van Kolping Boys.

Zoals belooft organiseert de Vriendenclub weer een van haar 
beroemde en vooral gezellige feestavonden.

Op zaterdag 4 november is elk lid (plus 1 introduc(plus 1 introducéé))é)éé)é  welkom 
voor een avond gezelligheid en live-muziek.

De vriendenclub zorgt weer voor een hapje en een drankje dus 
houdt die datum vrij en kom.

De kantine is vanaf 20.30 uur geopend                                          
 en zal om 00.30 weer sluiten.

We hopen iedereen te kunnen verwelkomen                              
 (dus denk erom dat de contributie is overgemaakt!).

Groeten het bestuur van de Vriendenclub.

Toppers, Da1, Da2, Da3 en Da4
In het weekend van 16-17 september werd er door alle dameselftallen gewonnen!

Dames 1 versloeg UVS Da1 met 5-1

Dames 2 won van KSV Da1 met 4-1

Dames 3 was de meerdere over KSV Da2 en won met 3-1

Dames 4 (oud Ma1) starte de competitie uitstekend en ging er met de overwinning vandoor bij Geel Wit, het eerste 
damesteam werd met 1-0 verslagen!
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 23-24 september

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e LSVV 1 5-0
 2e Alc. Victrix 2 2-2
 3e LSVV 3 2-3
 4e Graftdijk 2 3-3
 6e Koedijk 5 2-3
 7e LSVV 4 2-3
 8e Hugo Boys 3 3-6
 9e HSV 7 7-2
 10e Limmen 10 3-3
 11e Koedijk 9 1-6
 12e Koedijk 11 ???
 13e Alc. Victrix 4 4-6
 A1 Young Boys A1 0-6
 A2 Spirit A1 3-6
 A3 VZV A2 5-0
 A4 Berkhout A1 1-3
 B1 Koedijk C1 2-4
 B2 RKEDO B1 6-0
 B3 Alkm.Boys B2 1-3
 B5 A.F.C.’34 B5 7-4
 B4 K.S.V. B3 1-2
 B6 WMC B2 3-8
 C1 S.V.W.’27 C1 3-1
 C2 H.S.V. C1 0-4
 C3 K.S.V. C2 1-3
 C4 Emondia C2 4-3
 C5 S.V.W.’27 C4 5-0
 C6 A.F.C.’34 C4 3-7
 C7 S.V.W.’27 C6 0-1
 Da1 SJC Da1 1-2
 Da2 vrij vrij
 Da3 LSVV Da2 1-1
 Da4 VVZ Da1 6-0
 ms.ju.B1 K.F.C. ms.ju.B1 2-2
 ms.ju.B2 L.S.V.V. ms.ju.B1 15-0

Zaterdag / Zondag 16-17 september

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Hollandia T 3-2
 2e ZAP 2 6-1
 3e KSV 2 2-1
 4e Zeevogels afgelast
 6e vrij x
 7e Foresters 6 8-1
 8e Zeevogels 4 2-3
 9e Flamingo’s 4 ?
 10e Alw. Forward 7 2-4
 11e Foresters 7 5-4
 12e SVW 9 1-8
 13e Alkm. Boys 12 0-6
 A1 DEM A1 0-3
 A2 West Frisia A1 2-0
 A3 Vesdo A1 4-1
 A4 Fort. W’veer A2 1-10
 B1 Alkm.Boys B1 1-0
 B2 AFC B2 ?
 B3 AFC ‘34 B4 5-3
 B4 Zeevogels B2 0-9
 B5 Castricum B2 0-23
 B6 Reiger Boys MB1 4-0
 C1 Limmen C1 4-1
 C2 RKEDO C1 ?
 C3 Adelbert C1 1-5
 C4 Koedijk C4 3-2
 C5 Dynamo C1 1-5
 C6 Vrone C3 4-6
 C7 Dynamo C2 3-8
 Da1 UVS Da1 5-1
 Da2 KSV Da1 4-1
 Da3 KSV Da2 3-1
 Da4 Geel Wit Da1 2-1
 ms.ju.B1 Duinrand S. ms.ju.B1 2-2
 ms.ju.B2 VIOS ms.ju.B1 0-6

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Berdos 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Keijsper-Reus bv
specialisten in: Tegelwerk & Natuursteen

Albatrosweg 38, 1826 KH Alkmaar
072-5613268 

&
Reclame Reus.

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

  072-5614739, fax 0725644124.
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SCHEIDSRECHTERS

Scheidsrechterskorps Kolping Boys in het nieuw gestoken!
Maandag 18 september was het zover. Tijdens de eerste scheidsrechtersbijeenkomst werden de scheidsrechters van onze 
vereniging verrast met een nieuw uniform JAKO scheidsrechtersshirt. Dankzij de inspanningen van scheidsrechtersvoorzitter 
Piet Ruijs stelde het hoofdbestuur deze shirts beschikbaar. Namens alle scheidsrechters bedankt! Ook willen wij 
clubfotograaf Ron Hillhorst bedanken voor deze unieke foto. Afgelopen zaterdag en zondag was het een fantastich gezicht, de gele 
brigade op de diverse velden. 

Nadat iedereen was bekomen van dit presentje opende Piet Ursem (contactpersoon scheidsrechters) de vergadering. Daarna was 
het woord aan voorzitter Piet Ruijs die de toepassing van de regels omtrent de spelerspas toelichtte. Dit leidde tot veel vragen en 
praktijkvoorbeelden. Omdat de KNVB de proefperiode tot 1 januari 2007 heeft verlengt, zullen onze clubscheidsrechters tot die 
tijd soepel met deze regels omgaan. 

Daarna was het tijd voor de rondvraag.

Dit waren een paar vragen die onze leidsmannen bezig houden:

- Trainers, begeleiders, wisselspelers en assistent scheidsrechters die aan de zijlijn staan te roken, dit kan echt niet!

- Assistent scheidsrechters die tijdens de wedstrijd staan te bellen, zet je telefoon uit tijdens de wedstrijd!

- De lijnen van de velden die slecht zichtbaar zijn.

- Voorstel om geen GSB meer achter de wedstrijden te zetten, maar gewoon een stippellijntje. De geleiders/aanvoeders dienen  
   dan zelf een scheidsrechter te regelen.

Al met al weer een nuttige avond, die werd afgesloten met een lekker biertje getapt door Jos.

Jeugdscheidsrechters en scheidsrechters gezocht!
Wil jij je ook een deuntje meefl uiten met het ELITEKORPS van Kolping Boys meld je dan aan bij Piet Ruijs tel.; 072-5642430 
of Piet Ursem tel.; 072-5152633.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering : Nieuwe statuten en Jaarverslag
Op vrijdagavond 20 oktober houden we de Algemene Ledenvergadering. De aanvang is om 20.00 uur.

Nieuwe statuten

Naast het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor het seizoen 2006-2007 staat deze jaarver-
gadering speciaal in het teken van het voorstel tot een statutenwijziging.De huidige statuten dateren van 1981 en zijn onder-
tussen aan vernieuwing toe.Het bestuur doet het voorstel aan de Algemene vergadering om de nieuwe statuten aan te nemen.
Nadat de statuten zijn aangenomen zullen ze ter goedkeuring aan de KNVB worden voorgelegd.

Basis voor de nieuwe statuten zijn de model statuten van de KNVB. Veel van de artikelen in het KNVB model zijn overigens 
dwingend door de huidige wetgeving vastgelegd. Daar waar wel keuze vrijheid is heeft het Hoofdbestuur de volgende keuzes 
gemaakt:

Artikel 4 Lidmaatschap:

Lid 4 is aangepast zodanig dat het op voorstel van het bestuur het Dagelijks bestuur een lid wegens bijzondere verdiensten 
voor de vereniging het predikaat “erelid” kan verlenen. In de model statuten kan dit alleen worden verleend door de Algemene 
vergadering

Artikel 6 Straffen: 

In Lid 4 zijn een aantal straffen (uitsluiting, ontzegging en geldboete) , die in de praktijk binnen onze vereniging al gebruikt 
worden, maar niet in de huidige statuten staan, overgenomen uit de model statuten. Andere straffen (publiceren in het club-
blad) zijn weggelaten. 

Artikel 9 Bestuur: 

Lid 1: minimaal 7 personen (zoals in de huidige statuten)

Lid 2: voorzitter wordt via een bindende voordracht door de leden in functie gekozen (zoals in de huidige statuten)  

Artikel 11 Vertegenwoordiging: 

Lid 2: Er is gekozen om de vereniging te laten vertegenwoordigen door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met 
de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemde tezamen met een ander bestuurslid.

Lid 3: Er wordt geen specifi ek bedrag meer genoemd als maximum voor het aangaan van rechtshandelingen. Dit is bij de wet 
verboden.

Artikel 12 Rekening en verantwoording: 

Lid 3: Kascsie bestaat uit 2 leden die worden benoemd voor de periode van 3 jaar

Artikel 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering 

Lid 2: Jeugdleden hebben ook stemrecht, al dan niet via een gemachtigde. Stemgerechtigde leden van 18 jaar en ouder heb-
ben 3 stemmen. Stemgerechtigde leden jonger dan 18 jaar hebben 1 stem

Artikel 19 Ontbinding en vereffening: 

Lid 4 b: Net als in de huidige statuten vervalt een eventueel batig saldo aan een door de algemene vergadering aan te wijzen 
instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van de leden van een plaatselijke sportvereniging te bevorderen. 

De voorgestelde nieuwe statuten zijn op te vragen bij G. Venneker ( 06-22986200 / secretaris@kolpingboys.nl) 

Jaarverslag

Met de volgende Treffer zal het complete jaarverslag worden bijgevoegd!
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PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG
Zaterdag 30 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
B1 Castricum B1 13.15     - H. Puymbroeck
B4 Koedijk B6 14.45 14.00 H. van Ginkel
B6 Koedijk B7 14.45 14.00 E. van Dronkelaar
C1 K.F.C. C1 14.45  H. Keitz
C2 de Zouaven C2 13.15 12.30 N. Kieft
C4 Berdos C2 14.45 14.00 D. Makelaar
C6 Koedijk C5 13.15 12.30 M. Visser
MB2 vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B3 K.S.V. B2 14.00 13.10
B5 Hugo Boys B2 14.00 13.00
C3 Jong Holland C2 10.30 09.30
C5 st. George C1 12.00 11.00
C7 S.V.W.’27 C5 13.15 12.15
MB1 V.S.V. MB1 15.00 13.45
                  

Zaterdag 7 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
A1 Hoofddorp A1 14.45     - J. de Bie
B3 S.V.W.’27 B3 14.45 14.00 E. van Dronkelaar
B5 Reiger Boys B3 13.15 12.30 N. Kieft
C3 Zeevogels C1 14.45 14.00 A. v.d. Velden
C5 Reiger Boys C2 13.15 12.30 D. Makelaar
C7 Reiger Boys C4 13.15 12.30 J. Kraakman
MB1 Fortuna W. MB1 14.45 14.00 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 Limmen B1 14.30     -
B4 Sporting S B1 14.30 13.30
B6 Castricum B3 14.30 13.15
C1 D.C.G. C1   9.30     -
C2 Jong Holland C1 14.30 13.30
C4 vrij  
C6 Jong Holland C3 14.30 13.30
MB2 D.T.S. MB1 13.30 12.30

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 30-09 en 01-10

groep 6 en 5

Zat./Zon. 07-10 en 08-10

groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 30 september

08:00 uur: Senioren 6

12:30 uur:  Senioren 6

Zondag:  1 oktober

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur:  Junioren B3

Zaterdag:  7 oktober

08:00 uur: Senioren 7

12:30 uur: Senioren 7

Zondag:  8 oktober

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur: Junioren B4

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 30 september

Paul Konijn

Jan de Vries

Zaterdag:        7 oktober

Paul Konijn

Raijmond de Niet
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NIEUWS JUNIOREN
Trainingsdag C-junioren 
Woensdag 25 oktober (in de Herfstvakantie) worden alle spelers van C3, C4, C5, C6, C7 en de meisjes B2  verwacht voor een 
trainingssessie, die hen aangeboden wordt door de vereniging en uitgevoerd wordt door een aantal selectietrainers. Het geheel 
staat onder leiding van onze hoofd opleidingen , trainer Mark van Stipriaan.

Binnenkort ontvangen de begeleiders de opgavepapieren, die we spoedig weer ingevuld terug verwachten.

Keeperstrainer lagere junioren  !!
Brian Noorlander (zelf keeper van de A2) is bereid gevonden om de keepers van de lagere B- en C-junioren te gaan trainen. 
Wanneer ? Daarover kan iedere keeper, die hier interesse in heeft contact opnemen met Brian: 06-30287964. Hij maakt dan 
en afspraak met je.

Het wel en wee van de junioren 
Kon A1 in Beverwijk nog bogen op een handvol open kansen, in de thuiswedstrijd tegen Young Boys werden ze gewoon op 
voetbaltechnisch gebied overlopen. Beide partijen werden verloren met respectievelijk 3-0 en 6-0. Zodoende staan ze na de 
eerste 2 winstpartijen in de middenmoot en worden de komende 2 wedstrijden bepalend voor het vizier richting de winter. Of 
we haken aan bij de subtop, óf we moeten ons de andere kant op richten .

C1 bewandelt de weg andersom. Na de eerste nederlaag in de 3e Divisie, volgden maar liefst 2 ruime overwinningen.

Limmen en SVW’27 moesten er met 4-1 en 3-1 aan geloven. Zodoende staat C1 zomaar in het linkerrijtje. Een prima prestatie 
en we zijn zeer benieuwd hoe het verdere verloop gaat.

Ook de B1 heeft 2 keer gewonnen en 1 keer verloren. Net als in de eerste thuiswedstrijd won B1 met 1-0 zijn 2e wedstrijd (goal 
van Bart) tegen Alkm. Boys. In Koedijk  konden ze een 2-0 voorsprong niet vasthouden en verloren ze met 4-2. Jammer.

Bij de overige junioren heel veel nederlagen in hun eerste 2 competitierondes.

Dubbele verliespartijen waren er voor C7, C6, C3 en B4.

Een hele grote nederlaag (23-0 !) noteerden we voor B5 tegen Castricum, maar zij maakten het in de thuiswedstrijd tegen 
AFC’34 weer goed door met 7-4 te winnen. Ook C5 verloor de eerste wedstrijd en won de 2e (5-0).

Hetzelfde overkwam B3: winst van 5-3 en verlies met 1-3.

C4 is één van de weinige teams met een 100% score. Al waren de 2 overwinningen van het kaliber benauwd : 3-2 en 4-3 ! C2
had te maken met een afgelasting (tekort spelers bij tegenstander RKEDO) en een zware 4-0 nederlaag bij HSV C1.

A2 behaalde een 2e overwinning in Enkhuizen op Westfrisia A1 met 2-0. Dat is gerust knap te noemen. Spirit A1 was in Oudorp 
met 6-3 te sterk. De A3 heeft de competitie toch wel lekker geopend, getuige 2 overwinningen (4-1 en 6-0). Dat kan slechter, 
zou je zo denken ! Voor A4 geldt juist het omgekeerde. Helaas.

We eindigen bij B2, dat het eerst opnam tegen de meiden van Reiger Boys en dat winnend wisten af te sluiten (4-0).

Afgelopen zaterdag was WMC met 8-3 te sterk.

KSV B3-Kolping Boys B4 (2-1)
Ik had gehoopt met elf jongens te vertrekken naar Heerhugowaard. Aanvankelijk was dat ook zo, maar op de valreep meldden 
zich 2 jongens ziek. Veel keus was er niet, dan maar met 9 jongens te vertrekken. Teleurstellend voor de jongens die er waren, 
maar dat lieten ze in ieder geval niet tijdens de wedstrijd zien. Tegen een technisch en tactisch mindere ploeg hadden ze het 
beste van het spel, er werd goed overgespeeld, verdedigd,  en er waren kansen op een doelpunt (bal op de lijn en voor open 
doel). Zoals dat wel vaker in een wedstrijd gaat valt, dan toch het doelpunt aan de andere kant uit een corner, die door Kolping 
Boys niet goed werd weggewerkt. In de pauze werd de tactiek nog eens doorgesproken en gingen de jongens gemotiveerd het 
veld op. Ook nu kansen aan de zijde van Kolping Boys, echter het duurde tot ver in de 2e helft dat het verlossende doelpunt viel, 
gemaakt door een voorzet van Vincent en afgemaakt door Barend. Met nog een vijftal minuten te gaan werd besloten de zaak 
achter dicht te houden om zo nog een punt mee naar huis te nemen. Helaas, u voelt het al, na een schlemielig steekpasje werd 
het toch nog 2-1. Protest vanuit Kolping Boys omdat men dacht dat het buitenspel was,. De vlaggenist had het niet gezien, maar 
zag wel dat de vermoeidheid zich aftekende bij de spelers, doordat een van de aanvallers met kramp op de grond lag. Jammer 
voor de afl oop,maar er is goed gespeeld en heel hard gewerkt. Met een mannetje of twee meer, was deze pot een  makkie 
geweest. Jammer voor dit team dat er reeds voor de derde keer met een incompleet team werd gespeeld.. Voor de jongens die 
er altijd zijn werkt dit niet motiverend en zeker ook jammer van het aanwezige talent wat in de ploeg zit.

Begeleidster Thea Dijkhuis
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 27 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 29 sept 19.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
vr. 29 sept 21.10 thuis De Oostwal de Krocht 1 32682  Bekerwedstrijd
vr. 06 okt 21.05 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 1 27608 
vr. 13 okt 22.00 thuis Alkmaar-Noord OZV/Eetcafe de Otter 1 6809 
vr. 20 okt 20.10 uit De Stap OZV Obdam 3 27895 
ma. 23 okt 21.55 uit Sportpaleis Alkmaar Fast Five Rijnaarts 1 29985 
vr. 27 okt 19.15 uit Deimoshal KSV 1 32854  Bekerwedstrijd

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 29 sept 20.40  uit Quelderduyn A Old Stars’77 2 33207  Bekerwedstrijd
adres zaal Quelderduyn: Schotenweg 2, 1785 LV  Den Helder       
ma. 02 okt 21.05 uit De Hoornse Vaart Mix/Makel. Alkmaar 3 13159 
wo. 11 okt 21.05 thuis De Myse Jong Holland 6 10430 
vr. 20 okt 19.15 uit De Waardergolf WMC/’t Raethuys 5 13348 
vr. 27 okt 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
vr. 27 okt 20.10 thuis De Oostwal DOK 2 33304  Bekerwedstrijd

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 27 sept 20.55 uit Sportpaleis Alkmaar ISA/Bliksem V 2 135571 
wo. 04 okt wedstrijd is vervallen (let op 9 oktober ingelaste wedstrijd)
ma. 09 okt 19.15 uit Sportpaleis Alkmaar AFC ‘34 2 24627
vr. 20 okt 22.00 thuis De Hoornse Vaart Berdos 3 24775 
di. 24 okt 20.45 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST ½ beurt
di. 24 okt 21.00 thuis De Oostwal FC Hoogtepunt 2 33195  Bekerwedstrijd

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 06 okt 22.00 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 7 16259 
di. 10 okt 19.00 ZAALDIENST De OOSTWAL ZAALDIENST 1e beurt
di. 10 okt 22.00 thuis  De Oostwal Hink Sport LSVV 9 10874 
wo. 18 okt 19.15 uit De Oostwal Vrone 8 16471 
vr. 27 okt 19.15 thuis De Oostwal de Krocht 2 32660  Bekerwedstrijd

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 29 sept 20.10 uit  De Myse Ursem 4 33209  Bekerwedstrijd
do. 05 okt 21.05 uit Het Vennewater HZV De Witburger 10 13115 
wo. 11 okt 22.00 thuis De Myse ERHO 3 21885 
vr. 20 okt 22.00 uit Oosterhout FC Hoogtepunt 10 13413 
vr. 27 okt 22.00 thuis De Hoornse Vaart Zeemacht 2 32206  Bekerwedstrijd

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 13 okt 20.45 uit De Bloemen d’Enterij 3 13339  (Zaal in Castricum)
vr. 27 okt 20.10 uit De Oosterven De Rijp de Rijp 1 32987  Bekerwedstrijd

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 27 sept 19.15 thuis De Oostwal AZV B1 30203
wo. 04 okt 19.15 thuis De Oostwal Alkmaarse Boys B1 26639
vr. 13 okt 19.15 uit De Lelie Akersloot AZV B1 30205

De zaalvoetballers die nog geen foto met fotoformulier hebben ingeleverd, moeten dit spoedig regelen via 
hun coach/begeleider, want : GEEN SPELERSPAS = NIET SPELEN.   
Bij het niet betalen van je contributie krijg je ook geen pas en…….      
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DAMES EN MEISJES
Kantinediensten dames/meisjes:
30 sept. Guda Scholten & Moniek Schrijver

7 okt. Ester ter Steege & Sandra den Nijs

Prima start van het seizoen voor Kolping Boys Da3
OUDORP – Tegen KVC Da2 startte de dames van Kolping Da3 zondag het nieuwe seizoen met een welverdiende overwinning. Mede 
dankzij invallende speelsters van Kolpings 2de dames elftal, dit omdat Da3 met 9 dames onvolledig was, werd er met 3-1 gewonnen. 
Met name in de 2de helft had Kolping absolute overmacht, en werd er op één counter van KSV na (deze resulterend in het enige tegen 
doelpunt), bijna alleen maar op de helft van KSV gevoetbald. 

In de eerste wedstrijd van het seizoen was er voor alle dames van Kolping Da3 de hoop dit seizoen beter te starten dan het vorige. 
Het team verloor in de zomerstop twee belangrijke verdedigsters, welke voor het 2de elftal zijn gaan spelen. Daarnaast besloten een 
aantal dames de vereniging te verlaten, waardoor er van het oude team slechts 8 dames overbleven. Gelukkig werd het team op het 
laatste moment aangevuld met 3 dames uit andere teams, en 2 nieuwe talenten die zich bij de club hadden aangemeld. Het nieuwe 
team, waarvan door omstandigheden slechts 9 meiden aanwezig waren, startte, aangevuld met wat meiden van Da2, wat onzeker en 
zoekend naar elkaar. Maar al gauw kwam het oude vertrouwen weer terug en was er leuk en enthousiast voetbal te zien. In de loop 
van de eerste helft had dat Kolpings eerste goal, op naam van Else, tot gevolg. Dankzij een klasse redding van Diana bleef het 1-0 
tot de rust.

De 2de helft was er een duidelijk overwicht zichtbaar bij de dames van Kolping. Er werden goede combinaties gemaakt en er ontstonden 
diverse kansen voor de goal van KSV. Gelukkig resulteerde dit ook in goals. Marieke maakte de 2-0, en niet veel later schoot ze ook 
de 3-0 binnen. Omdat bijna heel Kolping inmiddels op de helft van KSV stond te voetballen, kreeg KSV ook nog een kans een coun-
teruitbraak te doen. De twee daarbij doorgebroken aanvalster van KSV speelden het slim uit, tegen de inmiddels alleen’ige keepster 
Femke (lekker, daar sta je dan met je goeie gedrag, en ik wou nog wel zo graag die nul houden, haha). Het lukte daarna helaas niet 
meer de score verder uit te breiden, maar  Kolping Da3 verliet het veld met een tevreden gevoel, en de eerste 3 punten op zak.

Voor de ‘nieuwe’ meiden in Dames 3; Naomi, Jessica, Tamara, Liza en Nikita, welkom bij onze team! Niet iedereen van jullie had er 
rekening mee gehouden dat jullie bij Dames 3 terecht zouden komen, maar wij zijn met zijn allen wel heel blij met jullie komst! We 
gaan er met zijn allen een top seizoen van maken, let maar op! Plek in de top 3 misschien?! Moet kunnen denk ik.

Marieke, Leslie, Diana, Rina en Jessica, bedankt voor het invallen, nadat jullie er al een wedstrijd voor jullie eigen team op hadden 
zitten! En Marcel, thanks voor het vlaggen, en het aanbod ons te willen trainen, en mij te komen helpen met het coachen van die 
superleuke team! We zijn erg blij dat je je hulp hebt aangeboden…! 

Tot donderdag 21/9 allemaal, 20.00uur aanwezig voor 1ste training!  (voor degene die kunnen tenminste, de rest tot zondag)

Liefs, Femke

Geel Wit DA1–Kolping Boys DA4 (1-2)
Op zondag 17 september jl. brak voor meisjes A1 het seizoen aan van “volwassen” worden. En mentaal verder groeien. De junioortjes 
zijn nu senioor. Het was een zondag met goede en slechte kanten. Voor wat het laatste betreft, Simone Vrasdonk brak haar pols en 
onderarm na een frontale, niet opzettelijke botsing met een tegenstander. Tien minuten voor tijd sloeg dit noodlot toe en we zullen 
haar een maandje of twee in het veld moeten missen. Vanaf deze kant veel sterkte meid. Verder was Geel Wit bepaald niet de min-
dere en een gelijkspel had misschien de verhoudingen beter weergegeven. Nog niet iedereen was bij de les en het moet nog tot een 
aantal doodringen dat in klasse 3B iedere tegenstander er een van formaat zal zijn. Het goede was onder andere dat Iris Hollenberg 
uit Tuitjehorn hard bezig is Michelle de Goede te doen vergeten. Verzaakte nooit deze zondag en verloor geen duel. Klasse! Verder 
twee beautys van doelpunten. Sandra de Nijs vlak voor rust en Mechteld Korse net na rust. Allebei om in te lijsten. Maar …….bij de 
0-2 dachten ze misschien dat ze er al waren. Maar zo werkt het niet dit seizoen dametjes! Hartverwarmend is het dat ook in het verre 
Haarlem het legioen niet verzaakte. Met het zicht op de St Bavo-kerk baden we gezamenlijk voor het laatste fl uitsignaal. Gelukkig zat 
er deze zondag een engeltje op de lat.

Kolping Boys DA4–VVZ DA1 (6-0)
De blauwzwarte dames uit de Zaan capituleerden pas halverweg de 2e helft. Toen gaf de betere conditie en het uitstekende combi-
natiespel van Kolping Boys 4 de doorslag. De meiden van VVZ waren een maatje kleiner dan Geel Wit. Na de bevrijdende 2-0 ging 
opeens alles lukken. Maar liefst 4 maal wist Willemijn Groot het net te vinden waarvan vooral de 4-0 er mocht zijn. Evelien van Nieu-
wkerk (zeer fraaie 3-0 Eef!) en Mechteld Korse completeerden de prachtige nazomerse zondag. Een pluim verder nog voor Romy de 
Jong die als verdedigster niet te passeren lijkt. En aan Piet Ruis die het duel met alert fl uiten naar zijn hand wist te zetten.

De meiden van Matthieu (D-meisjes)
De brugpiepers verloren op zaterdag 17 september van Reiger Boys op sportpark de Nollen. Er had wat meer ingezeten dan de 2-3 
thuisnederlaag. En het klinkt raar maar ook tegen Koedijk waren ze afgelopen zaterdag met een gefl atteerde 0-5 niet echt veel mind-
er. Beide keren moesten ze tegen jongens maar het viel op dat de meeste meiden gewoon hun mannetje staan. Sterker nog: Maaike 
en Roosmarijn gingen er op snelheid vaak langs! Kom op meiden: gewoon doortrainen dan komt die eerste overwinning er wel.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 30 september

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Koedijk D3 09:00 ---------- Thijs Groot
D3 KSV D2 11:30 11:00 Ton Vrasdonk
D6 Reiger boys D6 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
D7 Reiger boys D7 10:15 09:45 Nikita Pater
E1 Koedijk E1 11:30 ---------- P. Ruis
E2 Reiger boys E2 10:15 ---------- Pertti Marees
E5 Koedijk E3 10:15 09:45 
E6 Meervogels E2 11:30 11:00 Rob Pater
E8 KSV E2 11:30 11:00 Niels Bakker
E10 Reiger boys E12 10:15 09:45 Dennis Hartman
F3 SVW 27 F4 09:00 08:30 
F4 Reiger boys F4 09:00 08:30 
F5 LSVV F4 10:15 09:45 Paul van Wanrooij
F6 Victoria Obdam F3 09:00 08:30 
F7 SVW 27 F9 09:00 08:30 
F9 Kolping Boys F10 11:30 11:00 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Alcmaria Victrix 13:00 ----------
D4 SVW 27 D5 11:30 10:40
D5 Flamingo’s D1 12:30 11:35
MD1 BOL D3 11:30 10:30
E4 Duinrand S E3 10:30 09:30
E7 Reiger boys E5 09:45 09:00
E9 Graftdijk E2 10:00 09:05
E11 Sporting S E1 10:00 09:10
F1 Reiger boys F1 10:00 ----------
F2 Foresters F2 09:00 ----------
F8 BOL F3 10:45 09:55
F10 Kolping Boys F9 11:30 11:00

Nieuws:
Pupillencommissie
De pupillencommissie bestaat voor 
komend seizoen uit de volgende 
personen:

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

Rectifi caties: 
Per abuis zijn  de namen van Hannah 
Droog (E10), en Melvin Wit (E9) in de 
vorige Treffer verkeerd vermeld.

Onze excuses hiervoor!

Dave Klaver stond ingedeeld bij  E7, 
dit moet  E9 zijn!

Pupillensite Kol-
ping Boys   actief!!
Pupillensite Kol-
ping Boys   actief!!
Pupillensite Kol-

Neem eens een kijkje op 
www.pupillen.kolpingboys.com

U leest dan alles over de pupillen, de 
elftallen, wedstrijdschema etc.

Wil je als begeleider ook een foto 
van je elftal er op, of een wedstrijd-
verslag neem dan contact op de met 
de webmaster.

Zaterdag 7 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Zeevogels D1 11:30 ---------- Kees de Goede
D2 Berdos D1 09:00 ---------- Nikita Pater
D3 Victoria Obdam D1 11:30 11:00 Pertti Marees
D7 Reiger Boys D8 10:15 09:45 Christiaan van Dijk
E4 Foresters E5 11:30 11:00 Simon Jongkind
E6 Koedijk E4 11:30 11:00 
E7 Vrone E2 10:15 09:45 Dennis Hartman
E9 Flamingo’s E1 11:30 11:00 
E10 SSV E2 10:15 09:45 
F1 SVW 27 F1 10:15 ---------- Niels Bakker
F2 Egmondia F1 09:00 ----------
F3 AFC 34 F2 09:00 08:30 
F7 Koedijk F5 09:00 08:30 
F10 Koedijk F10 10:15 09:45 Rob Pater
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D4 Dynamo D1 12:00 11:10
D5 Vios W. D2 10:45 09:45
D6 KSV D4 12:00 11:10
MD1 Reiger Boys MD1 09:45 08:45
E1 AFC 34 E1 10:45 ----------
E2 KSV E1 10:45 ----------
E3 VZV E1 09:30 08:25
E5 Reiger Boys E4 08:45 08:00
E8 LSVV E4 10:30 09:35
E11 Dynamo E3 10:00 09:10
F5 Zeevogels F2 10:30 09:35
F6 Egmondia F2 09:30 08:35
F8 Foresters F9 10:15 09:20
F9 SVW 27 F14 10:00 09:10
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PUPILLENNIEUWS
DEEN JEUGDSPONSORACTIE
Maandag  4 september is de jeugdsponsoractie gestart bij DEEN SUPERMARKT

De pupillencommissie heeft zich ook aangemeld voor deze actie en is uit de vele aanmeldingen ook geselecteerd om deel te 
nemen. Het sponsorbedrag zal worden besteed voor de pupillen.

Dus hierbij het verzoek aan alle leden van Kolping Boys. Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp u spon-
sormunt in onze clubkoker. Want hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld we krijgen!!!!

N.B. U kunt ook de munten afgeven in het secretariaat. Wij deponeren de munten dan in de clubkoker bij DEEN

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. Het gehele pupillenvoetbal valt onder District 
West 1 Categorie B 

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op hun beurt de spelers 
van zijn of haar team bellen. Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen! De telefoonlijn is dan overbezet en wij 
kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden.

UITNODIGING VOOR BEGELEIDERS EN TRAINERS PUPILLEN TEAMS 
AFTRAPBIJEENKOMST KNVB BIJ KOLPING BOYS ,VRIJDAG 29 SEPTEMBER  AANVANG 18:30-21:30

Pupillenleiders en pupillentrainers worden op vrijdag 29 september massaal verwacht bij de aftrapbijeenkomst.

De KNVB organiseert voor het vierde achtereenvolgende jaar een aftrapbijeenkomst onder leiding van de regiocoaches en 
KNVB docenten.

Vrijdag 29 september staat vooral in het teken van de mensen die van plan zijn komend seizoen voor het eerst met een pupil-
len- of juniorenteam aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn degenen, die al met de jeugd werken ook van harte welkom.Belan-
grijkste doel is aan de hand van demonstratietrainingen en een presentatie de aanwezigen laten zien hoe zij op een leuke en 
leerzame manier trainingen voor pupillen en junioren kunnen verzorgen, en dan specifi ek voor mensen met weinig tot geen 
trainerservaring. 

GROTE CLUB ACTIE 2006

Loten via contante verkoop nu ook mogelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De eerste boekjes zijn al ingeleverd.  De bedoeling was om alleen loten via automatische incasso te verkopen, maar er zijn veel 
kinderen die ook contant loten hebben verkocht. Die loten zullen door ons worden besteld en tellen gewoon mee voor de score 
voor TOPVERKOPER van Kolping.

LAATSTE MOGELIJKHEID INLEVEREN BOEKJES ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Zodra de loten binnen zijn zullen wij ze uitdelen aan de desbetreffende kinderen die dan het geld kunnen innen. Wanneer ze 
hun geld inleveren ontvangen ze meteen hun “loon”

Pupillensite Kolping Boys actief!!
Neem eens een kijkje op www.pupillen.kolpingboys.com.
U leest dan alles over de pupillen, de elftallen, wedstrijdschema etc.
Wil je als begeleider ook een foto van je elftal er op, of een wedstrijdverslag neem dan contact op de met de webmaster.
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F PUPILLEN NIEUWS
F-pupillen nieuws
Wijzigen:

F-selectie toegevoegd >>Tom Raveneau en Wouter Groot.

F3 toegevoegd >> Nick en Roy Verver

F4 toegevoegd >> Ryan Joel Vroling

F5 zoekt nog steeds een trainer!!

F6 toegevoegd >> Pieter Wonder en Daan Smit

F10 toegevoegd >> Guido Nijholt en Julian Gonggrijp

Tevens is er een F11 gevormd de volgende spelers zijn hierin ingedeeld
Johathan Pattapon Casper Lute
Luka Koedijk   Barend Schildmeijer
Fabian den Nijs  Mitch Eeden
Nyall Keyner   Kevin Boon

De groep moet nog een begeleider en een trainer hebben.

Als laatste is er een mini elftal met de volgende spelers:
Candas Demircioglu  Quinten van Heerik
Jan Machielse    Ercan Abri
Eren Abri    Aray Bayram
Thijs Altena    Sjoerd Bakker
Nick Landzaat    Bart Swier
Ian Eeden    James Suwaso

Ook deze groep moet nog een begeleider en een trainer hebben.

Ouders/verzorgers of ander belanghebbende denk er aan dat elftallen niet zonder een begeleider en/of trainer kunnen 
voetballen en /of trainen. Dus heeft u een uurtje in de week vrij neem contact op met Ronald Gonggrijp (F- coordinator) 
Telnr: 072 5641442. Zonder vrijwilligers kan de voetbalvereniging niet.

Trainers/ begeleiders F-elftallen
F-sel. Jos Wijts 06-42240620
F3  Trainer/begeleider Henk Kapteijn    telnr:072-5618979
F4  Trainer/begeleider Richard Dijkstra   telnr: 072-5153197
F5  Trainer Vacant
      Begeleider Frank Mansoer    telnr:072-5405025
F6  Trainer/begeleider Andre Hoet  telnr:072-5121330
F7  Trainer Richard Groot   telnr: 072-5640578
       Begeleider Karel Vreeker   telnr: 072-5153171
F8  Trainer Gerard Twisk   telnr: 072-5112281
      Begeleider Marco Bottelier   telnr: 072-5127282
F9  Trainer/begeleider Frank v/d Hoek  telnr: 072-5629109
F10  Trainer Bert v. Beijnen   telnr: 072-5610377

       Begeleider  den Engselman   telnr: 072-5159615
F11  Trainer  vacant
       Begeleider vacant
Mini  Trainer / begeleider Vacant

Kabouters       Trainer Henk Kapteijn     telnr:072-5618979
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PUPILLENVERSLAGEN
AFC’34 D2-Kolping Boys D2  (2-0)
Kansen benutten en een beetje geluk 
maken vaak het verschil tussen winnen en 
verliezen. In de uitwedstrijd tegen AFC’34 
zat het bij D2 met die twee zaken in ieder 
geval niet goed. Komt bij dat Kolping Boys 
vooral in de eerste helft ronduit lauw speel-
de en de teleurstellende competitiestart is 
verklaard. Twee spelhervattingen werden 
de Oudorpse formatie fataal: een corner 
in de vijfde minuut, waaruit een AFC’34-
er zo vrij als een vogeltje kon inschieten 
(1-0). En een vrije trap in de tiende minuut 
van de tweede helft, die een overigens 
fantastisch keepende Nick kansloos liet 
(0-2). Het was AFC’34 dat vanaf het eerste 
fl uitsignaal een licht overwicht opbouwde. 
Slordig en onrustig spel, dat leidde tot veel 
balverlies bij Kolping Boys, was daar debet 
aan. Daarnaast verzuimden de zwartwitten 
over de vleugels te spelen. De sporadische 
keren dat Justin en vooral de snelle Julian 
met passes werden bediend, zorgden on-
middellijk voor onrust in het Alkmaarse 
strafschopgebied. Toch was het AFC’34 dat 
kort voor rust nog een goede kans op 2-0 
kreeg. De blauwgele vrije trappenspecial-
ist faalde gelukkig. In de tweede helft was 
Kolping Boys de betere ploeg  In de tiende 
minuut diende zich zelfs bijna de gelijk-
maker aan. Nick kogelde na een goede 
combinatie met Dimaggio en Sietze de bal 
tegen de paal. De inzet van Julian uit de re-
bound werd door de AFC’34-keeper maar 
ternauwernood geblokkeerd. Pal daarop 
viel de 2-0. Toch siert het de ploeg dat ze 
tot het laatst bleven vechten. Wat heet, er 
kwamen zelf nog prachtige kansen. Met 
name Julian maakte het de Alkmaarse 
achterhoede knap lastig. En ook Sietze 
en Chris kwamen in de eindfase gevaarlijk 
door. Maar niets wilde lukken.  De kop van 
de najaarscompetitie (2e klasse) is eraf 
en het is even slikken. Maar de ploeg van 
het trainerstrio Jeroen, Thijs en Nico heeft 
ontegenzeggelijk potentie. AFC’34 gaat 
het op De Nollen in Oudorp nog heel zwaar 
krijgen... 

HSV D2–Kolping Boys D2  (2-1)
De gezichten stonden bedrukt na afl oop 
van het duel tegen HSV. En met reden, 
want D2 had zojuist een gevoelig lesje in 
effectiviteit gekregen. Uit hooguit drie à 
vier kleine kansen scoorden de gastheren 
twee keer. Kolping Boys, dat vooral tegen 
het eind van de wedstrijd grossierde in 
doelrijpe mogelijkheden, vond daarente-
gen slechts één keer het net. Kolping Boys 
had de wedstrijd eigenlijk al in de eerste 
helft kunnen beslissen. Vanaf het eerste 
fl uitsignaal bouwde de ploeg een licht 
overwicht op. Met name Sietze kwam goed 

door. Twee keer krulde hij de bal gevaar-
lijk richting het vijandelijke doel, maar 
HSV beschikte over een solide goalie. Vlak 
voor rust voerde Kolping Boys de druk op. 
Charlie ontfutselde een HSV-aanvaller de 
bal en passte op Nick K. Die bedacht zich 
geen moment en kegelde het leer keihard 
op de lat. Uitstel van executie: bij een vol-
gende aanval schoof Julian de bal naar 
spits Wouter en die faalde niet: 0-1.  De 
tweede helft was een ontgoocheling. Kolp-
ing Boys viel terug. Een manco dat zich al 
in de eerste helft aftekende, kwam ver-
sterkt terug:  veel te harde en onzuivere 
dieptepasses door het midden waren een 
makkelijke prooi voor de Heilooer verdedig-
ing. En uit een ogenschijnlijk ongevaarlijke 
aanval werd het 1-1. In de 12e minuut ging 
de doorgebroken Justin alleen op het HSV 
doel af, maar hij schoot naast. Kolping Boys 
kwam goed weg bij een vrije trap voor HSV 
aan de rand van het strafschopgebied. Vijf 
minuten voor tijd viel het doek voor Kolping 
Boys. Een HSV-aanval op rechts en tegen 
het daarop volgende schot had doelman 
Nick M geen verweer: 2-1. Met de moed 
der wanhoop trok Kolping Boys ten aanval. 
En de kansen kwamen! Maar net als in de 
vorige wedstrijd haperde de afwerking en 
ontbrak dat kleine beetje geluk. Zaterdag 
komt Koedijk op bezoek. Gaat D2 dan zijn 
eerste zege binnenhalen? Dat moet toch 
kunnen, want zolang de ploeg kansen weet 
te creëren – en dat doet ze - is er hoop.  

  
BOL D1-Kolping Boys D3 (6-2)
Het was weer mooi weer op deze zaterd-
agmorgen. We hadden er zin in. Zeker na 
onze 6-0 overwinning van vorige week. Na 
5 minuten werd het 1-0 voor BOL. Hierna 
kwamen er een paar mooie kansen voor 
Rubin en Jesper maar Brian was degene 
die er 1-1 van maakte. Het was een span-
nende wedstrijd, met zoeken hoe je het 
best kan profi teren van de buitenspel. 
Helaas hadden  ze bij BOL snelle spitsen, 
waardoor Stephan regelmatig het grote 
doel moest verdedigen, dit ondanks het 
goede verdedigen van Nick, Chris, Erik, 
Dion en Jochem.Erik rende een keer zo 
hard dat hij 2 BOL spelers inhaalde en de 
bal kon afpakken. De tweede helft werd 
het al snel 3-1.uit een corner. Even leek de 
vechtlust weg, maar gelukkig kwamen ze 
weer en vochten  Rubin , Suliman en Ridu-
an zich naar voren en leek het tij te keren. 
Ook de middenspelers Brain,Daniel,Anton 
en Jesper  kwamen goed naar voren. Dan-
iel schoot goed uit een corner, maar de bal 
werd naast gekopt. We kregen hem er niet 
in. Dankzij de spitsen van BOL werd het 5-
1, en maakte Suliman met een uitbraak 5-
2. Vlak voor het eind werd het nog 6-2. Er 

was beloofd dat de man of de match met 
de zijspan van Stephan en zijn moeder 
mee terug mocht,iedereen had even hard 
gewerkt en Nick mocht mee.

Van Stephan en Marian

Hugo Boys D1-Kolping B. D4 (3-2)
Na twee goede bekerwedstrijden, tegen 
SVW’27 D7 uit gewonnen met 8-2 en thuis 
tegen SVW’27 D4 gelijk (4-4), de eerste 
competitiewedstrijd. Het weer was fraai en 
de Boys hadden er zin in. In het begin een 
gelijkopgaande strijd met kansen over en 
weer. Ugur, Vigo en Michael hadden echter 
niet het geluk doel te treffen. Uiteindelijk 
was het Hugo Boys dat de score opende. 
Marnix, overgekomen van D5, stond als 
een beer te keepen. Zeker enkele doe-
lpunten wist hij met goed keeperswerk te 
voorkomen. Na de rust zette Kolping Boys 
onder impuls van het sterke middenveld 
fl ink druk. Uiteindelijk was het Ryan die 
na een fraaie rush en goed afronde en zo 
voor de 1-1 zorgde. Kort daarna was het 
Hugo Boys die de tweede erin wist te kri-
jgen, 2-1. Kolping Boys gaf de moed niet 
op. Ugur legde de bal goed af op de inge-
komen Justin en deze plaatste de bal met 
een fraaie boog over de keeper in het doel, 
2-2. Hugo Boys voerde de druk fl ink op en 
Kolping Boys ontsnapte enkele keren aan 
een doelpunt. Marnix wierp zich met ware 
doodsverachting voor de voeten van de in-
stormende ‘reus’ van Hugo Boys en voork-
wam de tegentreffer. Uiteindelijk kwam 
die er toch. Op zeker moment vloog de bal 
via de paal en daarna ongelukkig via het 
been van Marnix in het doel. Justin viel 
geblesseerd uit en met 10 man (er waren 
geen wissels), moesten de Boys verder. 
Vlak voor tijd hadden de Boys nog gelijk 
kunnen komen (of zelfs nog kunnen win-
nen), maar zowel Michael, Fabian en Ugur 
konden de geboden kansen niet benutten. 
Helaas verloren, maar het vertoonde spel 
biedt perspectief.

Ni(coach)

Kolping B. D4-Apollo’68 D1 (6-2)
Wederom tegen een D1 team. Al snel na de 
aftrap kwam Kolping Boys op voorsprong. 
Roy speelde Ugur goed in de diepte aan 
en deze maakte met een fraaie boogbal 
de 1-0. Apollo’68 voerde de druk vervol-
gens druk op maar Marnix stond bekwaam 
te keepen waardoor het lang 1-0 bleef. 
Vlak voor de rust toch de gelijkmaker van 
Apollo’68. Uit een corner werd de afgesla-
gen bal uiteindelijk binnengeschoten. In 
de rust gezongen voor de jarige Ricardo 
Appelman. De uitgedeelde chips werkte 
als doping! Na de rust een fel aanvallend 
Kolping Boys. Het duurde niet lang of Ryan 
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wist na goed door te gaan voor 2-1 te 
zorgen. Vervolgens deed Fabian dat ook, 
wat  3-1 betekende. Kolping Boys bleef de 
betere ploeg maar moest oppassen voor 
de counters van Apollo’68. Gelukkig ver-
keerde Marnix in zeer goede vorm en deze 
voorkwam met fraaie reddingen dat door 
de gasten gescoord werd. Na weer een 
goede combinatie door het midden was 
het Mike die de vierde van de dag maakte. 
Apollo’68 deed nog iets terug, maar weer 
Ryan na een mooie actie, zorgde voor een 
veilige marge, 5-2. De laatste treffer van 
Ricardo Reus was er een om in te lijsten. 
Een goed teruggespeelde bal van Ugur 
werd door de inkomende Ricardo van zek-
er 25 meter hoog in de touwen gejaagd, 
6-2. Dit was ook de eindstand. Een prima 
teamprestatie.

Ni(coach)

Kolping Boys D5-SVW’27 D4 ( 2-1)
DE ZOON VAN .............

De jaren vijftig herleefden deze ochtend 
op sportcomplex “De Nollen”. In het doel 
van ons nationaal elftal stond in die tijd de 
befaamde keeper van Velox (Utrecht). Zijn 
bijnaam was de “zwarte panter” . Ik herin-
ner mij een fotootje van een atletische 
man in een zwart tenue. Zoals gebruikelijk 
in die tijd had hij zijn gitzwarte haar strak 
naar achteren gestyled. Volgens kenners 
de beste keeper die Nederland ooit heeft 
voortgebracht. Zoals wel vaker met oude 
helden gebeurd was ook deze panter naar 
de periferie van mijn geheugen verhuist. 
Hedenochtend tijdens de wedstrijd van 
D5 tegen de altijd gevaarlijke jongeman-
nen van SVW’27 werd een oud beeld 
weer actueel. Na een vlotte 1-0 van onze 
jongens door een mooi doelpunt van Jan-
nick ontstak er een waar bombardement 
van schoten op het doel van de D5. Hoog 
.laag,wild,geplaatst,zacht of hard ze waren 
van alle soorten en maten. De “ zoon van”  
weerstond ze allemaal met een zelfde on-
verschrokkenheid en stijl als de befaamde 
panter. Ondanks deze heldendaden kon 
hij toch niet voorkomen dat het vlak voor 
rust 1-1 werd. Na een kopje Rooibos kwa-
men onze mannen gelouterd het veld op. 
De tweede helft gaf door onze strijdkracht 
een ander beeld te zien. Dit resulteerde in 
een erg mooi doelpunt van van onze stop-
per Amin. De verkregen voorsprong werd 
niet meer uit handen gegeven. Zonder de 
inzet van de anderen tekort te willen doen 
wil ik deze wedstijd met veel plezier opdra-
gen aan onze sluitpost Leon.

Veel succes en vooral plezier deze com-
petitie.

De oude man.

Kolping Boys D5-Koedijk D5 (5-0)
Mooi weer, wel wat vroeg maar we stonden 
allemaal weer vol enthousiasme op het 
veld. Koedijk is altijd een goede tegen-
stander maar we speelden goed en na 5 
minuten schoot Tom met een prachtige 
boog de bal over de keeper 1-0. Na 20 
minuten volgde de 2-0. Maarten gaf een 
mooie pass aan Tom die de buitenspel 
keurige omzeilde. Yannick trok een gat 
en Tom had alle ruimte om zijn tweede 
er in te schieten. Yannick zorgde voor de 
3-0. We waren echt goed op dreef. Daan 
nam een corner en schoot de bal prachtig 
naar Chanel die op de lat kopte. Jammer. 
Maar even later onderschepte Dex de bal, 
gaf een mooie pass naar Chanel, die zette 
hem voor op Lars en die legde hem voor 
de voeten van Thomas: 4-0. Een mooie 
stand om mee te rusten. In de tweede 
helft kregen we nog veel kansen. Uitein-
delijk maakte Yannick de 5-0 en gingen 
we met een tevreden gevoel het veld af. 
Jongens we hebben weer genoten. Marnix 
was er vandaag niet meer bij. Hij is naar de 
D4 gegaan. Marnix succes en we vinden 
het jammer dat je weg bent. 

Duinr. S MD1-Kolping B. D7 (0-8)
Na een uitgebreide uitleg afgelopen don-
derdag over de posities en het spel door 
de trainer gingen we naar Schoorl. Daar 
speelden we tegen een meisjes team D1. 
We dachten een zware tegenstander maar 
gingen vol goede moed het veld in. We 
wisten allemaal waar we moesten staan 
en dat werkte want binnen een paar mi-
nuten schoot Bas Dekker de bal al tussen 
de latten. 1-0. Daarna ging het snel. Bas 
was op dreef en schoot er achter elkaar 
3 in. een echte hattrick. Wat een begin 
van de wedstrijd. We speelden lekker en 
hielden onze posities goed in de gaten. 
Voor rust werd het zelfs nog 4-0 door een 
goal van Grigor. In de tweede helft begon 
het fl ink te regenen maar daar hadden we 
weinig last van. Eerst Bart en vervolgens 
nog een keer Bas en het was 6-0. We gin-
gen iets rommeliger spelen maar ondanks 
dat kon Bas met een geweldige actie waar 
hij vele dames mee op het verkeerde been 
zette weer scoren. Toen maakte ook Adbi 
nog een mooi doelpunt uit een voorzet van 
Bas en we eindigden de wedstrijd met 8-
0. We waren allemaal erg blij met onze 
eerste overwinning.

Gefeliciteerd jongens. Een toeschouwer. 

SVW ’27 E3–Kolping Boys E2 (6-3)
De eerst helft ging niet echt goed. Want 
we hadden steeds bal verlies achterin. In 
een paar minuten stonden we 2-0 achter 
en toen gingen we er hard op in. Achterin 
stonden Tobias, Mathijs, Collin en Chiel 
goed te verdedigen. Toch maakte SVW’27 
nog een doelpunt. En toen maakte Dave 
gelukkig een doelpunt. Tweede helft:  
Op een gegeven moment werd mickey 
onderuit gehaald en kregen we een pen-
alty. Dave scoorde hem mooi onder de 
keeper. Mickey kreeg ook nog een mooie 
kans maar die zat er niet in. Gile maakte 
nog een mooie hoekschop. Maar niemand 
kreeg hem erin. Dave maakte een punter 
doelpunt. En toen maakte hun ook nog 
een paar doelpunten.

6-3 was de uitslag.

Jeffrey 

Kolping Boys E11-KSV E4   (8-4)
Eindelijk de competitie is weer begonnen. 
De twee super spitsen Robert en Battal 
stonden op scherp. Het middenveld met 
scorend en storend vermogen van Brendo 
en Bennie. En het verdedigingsduo Vin-
cent en Jordi met keeper Tim als sluit-
post begonnen de wedstrijd zeer scherp.
Binnen een minuut lag de bal al in het 
doel door een mooi doelpunt van Robert. 
KSV had in het begin toch een licht veld 
overwicht,maar door goed verdediging-
swerk en snelle pass naar voren kon Bren-
do de 2-0 scoren. KSV kreeg een corner en 
doordat niet iedereen zijn mannetje goed 
dekte kon KSV makkelijk tegen scoren 
2-1. Met de 3-1 van Brendo en nog een 
tegendoelpunt van KSV 3-2 gingen we de 
rust in. Na een paar goede tips en aanwi-
jzingen van trainer/coach Paco begonnen 
we de tweede helft weer zeer scherp. Na 
goed combinatie spel tussen de spitsen 
werd er al weer snel gescoord door Robert, 
Battal 2x Brendo en zo liepen we snel uit 
naar 7-2. Nu met Bennie op doel en Tim 
als storende middenvelder .Door een pen-
alty werd het 7-3 maar dat beantwoorde 
Robert al snel door de 8-3 te scoren. Het 
werd uiteindelijk nog 8-4 maar dat mocht 
de pret niet drukken,het was een goede 
overwinning met goed samenspel en moo-
ie doelpunten wat we met zijn allen heb-
ben gedaan.

Jordi van de Langenberg


