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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
Vorig weekeinde had zowel heren 1 als dames 1 gewonnen met 4-0.
Afgelopen weekeinde waren beide teams vrij.

A.s vrijdag 27 oktober begint de eerste klaverjasdrive, en zaterdag 4 novem-
ber is er de feestavond voor de leden van de vriendenclub.

Al weken staan er oproepen in De Treffer SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT.Door 
de groei van onze club hebben wij een tekort aan scheidsrechters. Graag wil-
len wij een extra oproep doen, want zonder scheidsrechter kan er niet gevoet-
bald worden. Het is ook mogelijk om één keer in de twee weken fl uiten. Meld 
je aan bij Piet Ruijs tel. 072-5642430

De redactie
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V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
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Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
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JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
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SPONSERCOMMISSIE
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Dirk Veel 072-5128581
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Ton Schut 072-5625755
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HOCKEY VERSUS VOETBAL
Lege glazen
‘Een hockeyer brengt een leeg bierglas naar de bar, een voetballer gooit het op de grond: aldus voorzitter André Bolhuis 
van de hockeybond in zijn afscheidsinterview met de regionale GPD-kranten.

Nou ik.

Een voetbalbestuurder wiens bierglas leeg is, vraagt beleefd aan de bar of hij weer een volle mag. Een hockey-
bestuurder die niet snel genoeg geholpen wordt, smijt zijn lege whiskyglas tegen de spiegelwand achter de bar. Het 
eerste heb ik zelf gezien, het tweede heb ik van horen zeggen, van een hockeybestuurder die het weten kon.

Een voetbalbestuurder op reis gaat na het afrekenen aan de hotelbar naar zijn kamer om voor het slapen nog even 
naar de volwassenenbetaaltelevisie te kijken. Een hockeybestuurder op reis bestelt, nadat hij z’n whisky plus de aan 
barrels gegooide spiegelwand op rekening van de bond heeft laten zetten, een luxe prostituee en gaat zijn hotelkamer 
verbouwen. Het eerste heb ik zelf gezien (en dat van die pay-tv kan ik op m’n vingers natellen), het tweede heb ik van 
diezelfde hockeybestuurder.

Een voetbalbestuurder die terechtkomt in een land waar bier en nog erger taboe is, drinkt even geen alcohol. Een hock-
eybestuurder die in drooggelegde contreien belandt, smokkelt via invloedrijke vrindjes van de plaatselijke hockeyfedera-
tie een gênante partij sterke drank het islamitische land binnen en gaat onverstoord (en ongestoord) verder met zuipen. 
Het eerste heb ik met eigen ogen gezien, het tweede ook.

Een voetballer gaat na het voetballen onder de douche en trekt andere kleren aan. Een hockeyer gaat na het hockeyen 
zuipen in het clubhuis en trekt pas de volgende dag weer wat anders aan. Het eerste is gewoonte, het tweede even-
zeer.

Een voetballer met een slok op brengt de lege kratten naar de bar rekent af en gaat met de fi ets naar huis. Een hockeyer 
met een slok op zet alle meters bier op zijn rekening, stapt met die meurende hockeykleren in de auto en rijdt met een 
dronken harses naar de stad om verder te zuipen. Het eerste doe ik zelf, het tweede heb ik zelf gezien.

Een voetbalinternational besluit op de avond voor een interland om de regenpijp langs zijn hotelkamer maar eens 
ongemoeid te laten en kruipt om 11.15 uur in zijn mandje. Een hockeyinternational bestelt op de avond voor een inter-
land om 11.15 nog eens drie meter bier en gaat tegen het ochtendgloren op handen en voeten op zoek naar een plek 
om zijn roes uit te slapen. Het eerste is mij verzekerd door topvoetballers zelf het tweede is mij in geuren en kleuren 
verteld door tophockeyers zelf

Als een voetbalclub een juniorenfeest geeft dan wordt in de kantine een voetbalfi lm vertoont en zingen de feest-
gangertjes op weg naar huis iets te hard dat hun club nooit verloren gaat (knoop het in je oren, van achter en van 
voren). Als de hockeyclub een jeugdfuif geeft, gaat de bierpomp wagenwijd open, worden er op het toilet drugs verhan-
deld en gaan gedrogeerde hockeytieners diep in de nacht met hun sticks straatmeubilair en geparkeerde auto’s van 
omwonenden te lijf Het eerste weet ik uit eigen ervaringen, het tweede van vrienden die naast een hockeyveld 
wonen.

Zeker een paar whisky’s te veel op, die Bolhuis, toen hij zich door d’IGPD liet interviewen.

www.visserindesport.nl
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 28+29 oktober

groep 2 en 1

Zat./Zon. 4+5 november

groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 oktober

08:30 uur: Senioren 9

12:30 uur:  Senioren 9

Zondag:  29 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

Zaterdag:  4 november

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur: Senioren 10

Zondag:  5 november

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

Secretariaat:  

Zondag:  29 oktober

08.30 uur:  J.Venneker

Zondag:  5 november

08:30 uur: R.Meijer+Ome Jaap

13:00 uur Damescommisie

Zondag 29 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
3e Vrij   
6e Meervogels 3 12.00 11.15 N. Neuvel
7e KSV 4 10.00 09.15 P. Kramer
9e Vrone 6 12.00 11.15 C. de Goede
10e Graftdijk 3 10.00 09.15 Sj. Schut
13e GSV 4 12.00 11.15 M. Visser
A2 vrij   
Da2 vrij   
Da4 SVA Da1 12.00 11.00 P. Ruys

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang  Vertrek 
1e JVC 1 14.00 ----------
2e EVC 2 11.30 ----------
4e Meervogels 4 14.00 12.45
8e Alkm. Boys 8 12.00 11.00
11e SVW 7 11.00 10.00
12e HSV 9 12.00 11.00
A3 Schagen A2 12.00 10.45
A4 Vitesse A3 14.00 12.45
Da1 Herphse Boys Da1 11.00 …..
Da3 ZAP Da2 11.00 09.30
B2 Spartanen B1 12.00 10.30
                  

Zondag 5 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
2e ADO 3 11.00 ---------- D. Poot
3e vrij   
6e Egmondia 4 12.00 11.15 C. de Goede
7e Bergen 5 10.00 09.15 M. Visser
9e Sporting S 2 12.00 11.15 N. Neuvel
10e ADO 5 10.00 09.15 A. v/d Hoeven
13e Apollo 3 10.00 09.15 P. Kramer
A2 Spartanen A1 14.00 13.00 T. Slijkhuis
A4 Purmesteijn A3 14.00 13.00 H. van Ginkel
Da1 KFC ‘71 Da1 14.00 ---------- H.J.B. Has
Da3 HSV Da2 14.00 13.15 J. de Wit

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
1e Schagen 1 14.30  ----------
4e Vrone 4 14.00 13.00
8e HSV 6 10.00 09.00
11e Sporting S 3 14.00 13.00
12e ADO 17 10.00 08.45
A3 SRC A2 11.00 10.00
Da2 Koedijk Da2 09.30 08.40
Da4 Concordia Da1 11.30 ----------
B2 EVC B1 09.45 08.30
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Op veler verzoek en nogmaals voor alle duidelijkheid, mede doordat we aantal nieuwe geleiders in ons midden hebben, de 
terreindienst. Misschien had ik de nieuwe geleiders persoonlijk moeten inlichten, maar dat heb ik helaas niet gedaan, vandaar 
nogmaals het verhaal. Tevens de lijst met data en elftallen tot aan het einde van dit jaar. 

Terreindienst Seizoen 2006 / 2007
Kolping Boys barst van de vrijwilligers. En om ervoor te zorgen dat  deze vrijwilligers energie genoeg overhouden om, op de uren 
dat niemand ze ziet, het complex op te knappen, draaien de voetballende leden (het mannelijk gedeelte) 1 of  2x per voetbal-
seizoen een dagdeel terreindienst.  

Met ingang van zaterdag 16 september gaat het terreindienst seizoen 2006 / 2007 van start. In de voorbereiding hebben 
de diverse commissies de zaken waargenomen maar bij het losbarsten van het seizoen is de tijd aangekomen dat de diverse 
spelende leden dit voor hun rekening gaan nemen. 

Daarom kan het geen kwaad om even kort, net zoals vorig jaar,  een aantal zaken op papier te zetten zodat een ieder weet wat 
er van hem verwacht wordt en om vragen achteraf te voorkomen.

Wat houdt terreindienst in?

Dat je één of twee keer per voetbalseizoen aanwezig bent op een dagdeel in het weekend om thee te zetten, de kleedkamers 
netjes achter te laten, helpen met het verplaatsen van de pupillendoeltjes, de cornervlaggen neerzet of ophalen, en alleen op 
zaterdagochtend eventueel het fl uiten van een pupillenwedstrijd. 

Tijden:

Zaterdag ochtend van 08.00 uur tot 12.30 uur middag van 12.30 uur tot 17.00 uur

Zondag  ochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur middag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Uiteraard heb ik geprobeerd rekening te houden met de diverse speelschema’s van een ieder, maar dat valt niet altijd mee. 

Beloning:

Gratis koffi e en thee en een consumptiebon. Maar het allerbelangrijkste, en misschien nog wel het leukste, is de kleine voetbal-
matadoren die iedere zaterdagochtend met veel plezier achter de bal aangaan, de wat oudere pupillen die maar één doel nas-
treven: het 1e te halen. De lager spelende pupillen die hun stinkende best doen. De diverse juniorenelftallen, met spelers, de 
één wat meer begaafd als de ander, die lol uitstralen. En natuurlijk de seniorenelftallen, soms lachwekkend, soms vermakelijk, 
soms hard, maar wel allemaal met plezier en strijdend, zeker tijdens de 3e helft.

Wie lopen er allemaal terreindienst?

Alle senioren,  A – junioren en B – junioren. Oftewel 23 elftallen. Behalve de voetballende leden die al een taak als vrijwilliger, 
bestuurslid, trainer, etc. binnen de vereniging uitoefenen.  

Hoe vaak loop je terreindienst?

Ieder persoon loopt 1 of  2x  per voetbalseizoen terreindienst.

Niet komen opdagen tijdens je terreindienst!!!

Dan kom je de eerstvolgende voetbalzaterdag om 08:00 uur  terug om alsnog je terreindienst te lopen en je bent met onmid-
dellijke ingang de eerstvolgende thuiswedstrijd van  het elftal speelt waar je op dat moment speelt geschorst (als het een junior 
betreft wordt dit doorgegeven en kortgesloten aan Piet Ursem). En dat geldt voor iedereen. Van senioren 1 tot en met B5.

Ziekte, zeer en andere redenen voor afwezigheid

Indien je door wat voor omstandigheid niet in staat bent om terreindienst te lopen zorg je zelf voor een vervanger uit je eigen 
elftal. Dit geef je ook door aan je geleider en aan het wedstrijdsecretariaat (072-5612439) met vermelding van de naam en 
telefoonnummer van je vervanger. Jij bent verantwoordelijk en indien je vervanger niet verschijnt of je regelt niets dan wordt 
dat gezien als “niet komen opdagen”.

Het complete overzicht volgt op de volgende pagina. Geleiders let op en bewaar deze pagina goed om er zo voor te zorgen dat 
alles wederom perfect gaat verlopen.  

Tenslotte:

Vorig jaar is het allemaal perfect verlopen. En dat is een groot compliment waard. Laten we dit seizoen op dezelfde voet verder 
gaan. 

Succes alvast, Gerben van der Waal 072-5128612 of 06-25070973 (gerben.vanderwaal@chello.nl) & 
Piet Ursem 072-5152633 

TERREINDIENST 
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Terreindienst tot de winterstop !!!
Dag  Datum Tijd Dagdeel Elftal Tijd  Dagdeel ElftalDag  Datum Tijd Dagdeel Elftal Tijd  Dagdeel Elftal
Zaterdag 28-okt-06 8:00 Ochtend 9e 12:30 Middag 9e 
Zondag 29-okt-06 9:00 Ochtend A1 13:00 Middag A1 
Zaterdag 4-nov-06 8:00 Ochtend 10e 12:30 Middag 10e 
Zondag 5-nov-06 9:00 Ochtend B1 13:00 Middag B1
Zaterdag 11-nov-06 8:00 Ochtend 11e 12:30 Middag 11e
Zondag 12-nov-06 9:00 Ochtend B2 13:00 Middag B2 
Zaterdag 18-nov-06 8:00 Ochtend 12 12:30 Middag 12 
Zondag 19-nov-06 9:00 Ochtend A3 13:00 Middag A3 
Zaterdag 25-nov-06 8:00 Ochtend 13e 12:30 Middag 13e
Zondag 26-nov-06 9:00 Ochtend A4 13:00 Middag A4
Zaterdag 2-dec-06 8:00 Ochtend A2 12:30 Middag A2
Zondag 3-dec-06 9:00 Ochtend B3 13:00 Middag B3 
Zaterdag 9-dec-06 8:00 Ochtend 1e 12:30 Middag 1e
Zondag 10-dec-06 9:00 Ochtend 4e 13:00 Middag 4e
Zaterdag 16-dec-06 8:00 Ochtend 2e 12:30 Middag 2e 
Zondag 17-dec-06 9:00 Ochtend B5 13:00 Middag B5 

SCHEMA TERREINDIENST 

Kolping Boys 8-Vrone 5 (4-2)
Na een zeer belabberde competitiestart (3 nederlagen en slechts een winstpartij) traden wij in alle vroegte aan tegen buur en 
koploper Vrone. Met maar liefst 4 fi tte wissels langs de kant fl oot scheidsrechter Neuvel om klokslag 10.00 uur voor de aftrap. 
Met angst in de benen voor de ongeslagen groen-zwarten lieten wij ons in het eerste kwartier terugdringen tot het strafschopge-
bied. Tot echte kansen voor de noorderburen kwam het niet. Langzamer hand kregen onze counterspitsen Richard Mooser en 
Patrick Dekker meer de bal. Het was Richard die na een rush van 40 meter (in de 17e minuut) keurig langs de doelman van 
Vrone schoot , 1-0. Nauwlijks bekomen van de euforie was het Partrick Dekker die enkele minuten daarna de paal trof. Vrone 
wist niet wat hun overkwam, was dit nou het Kolping wat op een schamele 3 puntjes staat. Vrone creëerde daarna nog aantal 
mogelijkheden, maar keer op keer pareerde Laus Reus de bal, en schoot de aanval van de Vrone de bal hoog over. In de 26e 
minuut passeerde Patrick vanaf de zijkant een aantal tegenstanders en legde de bal panklaar bij Tommy Kooge die de bal 
vanaf de 16 meterlijn schitterend in de bovenhoek parkeerde, 2-0. 10 minuten voor het rustsignaal stoomde GOOD OLD Boris 
Smorenberg als opkomende linkshalf naar het doel van de tegenstander en schoot de bal uit een rebound tussen de touwen, 
3-0.  In de blessuretijd van de 1e helft gaf  Tommy de bal strak voor op Richard die de bal vrij kon inkoppen, hij faalde jammer 
genoeg.

Het begin van de 2e helft was weer voor ons, na 3 100% kansen was het eindelijk raak. In de 59e minuut was het Richard die 
na een mooie solo langs een verdediger en de doelman keurig afl egde op Patrick die de 4-0 op het scorebord aantekende. 
Kolping vond het welletjes en liet zich massaal terugzakken. Door deze tactische zwakke zet kreeg Vrone meer balbezit en 
een aantal mogelijkheden. Het was notabene Rob Bakker die het arme Vrone aan een doelpunt wou helpen. Rob raakte in 
het strafschopgebied de bal met de hand waar een kopbal beter op zijn plaats was geweest. Een duidelijke  strafschop! Deze 
werd goed ingeschoten, 4-1. Een kwartier voor het einde maakte de op 1 na gemeenste speler van het veld een iets te harde 
overtreding op een Vroniaan. Hij werd  voor 5 minuten van het veld gestuurd. Uit deze vrije trap ontstond een klutsbal die door 
een boomlange speler van Vrone over Andre Klaver in het doel werd gekopt, 4-2. De in grote getale opgekomen toeschouwers 
hielden hun hart vast, zou deze wedstrijd dan toch nog uit handen worden gegeven?  Maar gelukkig bleef het hierbij. 

De wedstrijd werd knap gewonnen van het tot dan toe ongeslagen Vrone. Klasse jongens!!!!

Een liefhebber
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VERSLAG LEDENVERGADERING
Kort Verslag 66e jaarvergadering v.v. Kolping Boys.
Op vrijdag 20 september j.l. vond de 67e jaarvergadering van Kolping Boys plaats. Met ondergetekende meegerekend waren 
er 29 leden aanwezig. Een licht dalende lijn gezien de opkomst van 35 leden vorig jaar. Opvallend was ook dat de spelende 
leden hun titel wel heel erg letterlijk hadden genomen. Er was geen enkele spelend lid (zonder bestuursfunctie) aanwezig. Alle 
aanwezigen kregen een agenda van de vergadering, een Jaarverslag en een voorstel nieuwe statuten uitgereikt 

Om even over acht opende voorzitter Jan Brammer de vergadering, met de mededeling dat er niet voldaan werd aan de vere-
iste aanwezigheid van tweederde deel van de leden om een besluit tot statutenwijziging te kunnen nemen. Besloten werd om 
over 15 minuten een tweede vergadering te beleggen, waarvoor statutair geen tweederde deel van de leden meer noodzakelijk 
is.Na deze wat gekunstelde opening startte de vergadering om kwart over 8 echt. 

Omdat er geen ingekomen stukken waren was het woord aan de secretaris Gerard Venneker die eerst de notulen van de vorige 
jaarvergadering voorlas, gevolgd door een korte samenvatting van het jaarverslag. Dit verslag is aan alle leden verstuurd als 
bijlage bij de vorige Treffer.

Het daaropvolgende agendapunt,het fi nanciële verslag van het seizoen 2004-2005, werd behandeld door penningmeester 
Richard Mooser. In zijn samenvatting van de Financiële cijfers benadrukte hij dat we ons, met een tweede positieve exploita-
tieresultaat op rij, aardig hebben hersteld van de fi nanciële dip van 2 jaar terug. Nadrukkelijk stijgende kostenposten zijn de 
Energiekosten, dit is echter ruimschoots gecompenseerd door de aanwas van nieuwe leden.

Uit de vergadering kwam er een vraag over de fi kse stijging van de uitgaven van het Paastoernooi. Richard gaf aan dat ook 
de inkomsten fl ink hoger waren, per saldo was er afgelopen toernooi sprake van een relatief klein verlies. In overleg met de 
Paastoernooi Commissie is wel besloten om voortaan een uitgebreidere begroting op te stellen, zodat er beter gestuurd kan 
worden op inkomsten en uitgaven.

Ook de inhoud van de selectieuitgaven was onderwerp van gesprek. Richard gaf aan dat onder de selectieuitgaven o.a. vallen: 
de uitgaven van de BTC, de faciliteiten van de selectie en de reiskosten van de Dames. Op verzoek kunnen de selectieuitgaven 
worden uitgesplitst naar de verschillende afdelingen.

De kascommissie, afgelopen jaar bestaande uit Nico Kieft  en Ton Schut,had de boeken bekeken en het werk van de penning-
meester goedgekeurd. Wel hadden zij enkele boekingen gevonden die op een verkeerde post waren weggeschreven. Richard 
benadrukte de noodzaak om bij bestellingen  en opdrachten goed de naam van de opdrachtgever en de reden aan te geven. 
Leo Wortel werd gekozen als opvolger van Ton Schut als lid van de kascommissie. Hierna was het wederom Richard die de 
vaststelling van de nieuwe begroting 2005-2006 inleidde. Een belangrijk punt is de verhoging van de energiekosten, enerzijds 
door de aanwas van nieuwe leden, en het daarbij gepaard gaande extra verbruik, anderzijds door de stijgende energie prijzen. 
Dirk Buisman  gaf aan dat ook de legionella maatregelen hebben gezorgd voor een verhoging van het gasverbruik. Gerard Twisk 
deelde namens het Hoofdbestuur mee dat er binnenkort een Energiescan zal worden uitgevoerd door het NUON.

Ger van der Waal zorgde voor hilariteit doordat, juist toen hij nog eens wilde wijzen op het verspillen van energie door het on-
nodig aan laten staan de veldverlichting, het licht op het trainingsveld uit ging. Duidelijk is natuurlijk wel dat ook de veldverlicht-
ing een van de grootste energieverbruikers is.

Ook de begroting werd door de leden goedgekeurd.

Nu het fi nanciële deel was afgesloten was het tijd voor de bestuursverkiezing. Daarbij washet eerst voorzitter Jan Brammer 
die afscheid nam van Marian Corsten, sinds vorig jaar de vertegenwoordigster van de Dames afdeling, en Ed Pronk de verte-
genwoordiger van de kantinecommissie. Zowel de Dames als de Kantine belangen zullen voortaan worden behartigd door de 
zittende bestuursleden. Cor Venneker deelde zijn bezorgdheid over het verdwijnen van de directe vertegenwoordiging van deze 
belangrijke commissies. Voorzitter Jan Brammer gaf aan dat de contactlijnen tussen de beide commissies op andere manieren 
voldoende zijn afgedekt, en dat we kiezen voor een kleiner en slagvaardiger bestuur van 8 personen . 

Het volgende punt, het voorstel van de nieuwe statuten, werd na een korte uitleg van secretaris Gerard Venneker, unaniem 
goedgekeurd. De statuten zullen worden voorgelegd aan de KNVB, voordat ze bij de notaris worden vastgelegd Daarnaast gaf 
het bestuur aan dat tegelijk met de statuten ook de aanvullende reglementen, als het Huishoudelijk reglement zullen worden 
geupdate. Dit is een taak van het Hoofdbestuur, de resultaten zullen binnenkort aan de leden worden bekend gesteld.

De daaropvolgende rondvraag leek een korte te worden, echter na de eerste vraag van Jan Kraakman over de moeizame start 
van de presentatie van het 1e elftal door het ontbreken van wedstrijdprogramma, speaker en poortloterij bij de eerste thu-
iswedstrijd, ontstond er alsnog verschillende discussies, o.a. over wat te doen met wanbetalers  en de recente inbraak in de 
kantine en de te nemen maatregelen. 

Misschien is het een goed idee om de volgende jaarvergadering van te voren een aantal actuele discussiepunten op de agenda 
te zetten. Mogelijk dat dit (de spelend) leden een extra reden geeft om naar de jaarvergadering te komen. 

Gerard Venneker, secretaris
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TRAINERS EN BEGELEIDERSAVOND

                                                                                                   

Vrijdag 17 november 2006
Trainers en Begeleiders avond

Voor alle trainers en begeleiders van Kolping Boys

Thema; Het gedrag van spelers/speelsters/ouders/leiders en trainers

  • Voorbeeldfunctie
  • Doel van sporten
  • Motorisch leren
  • Het leveren en eisen van prestaties

Er zal een fi lmpje worden getoond, een kleine quiz, veel informatie kortom een afwisselende 
interactieve presentatie.

Ontvangst;                19.30 uur
Opening en inleiding; 20.00 uur
Einde;                       22.00 uur

De avond  staat o.l.v. Mevr. Leone Hamaker (docent aan het ROC sport en bewegen op het 
Albeda College  in Rotterdam)
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 21 en 22 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag
 2e Vrone 2  (Beker) 1-1 KB wns
 3e SVW 4 4-1 
 4e DTS 3 1-1 
 6e Flamingo’s 3 2-3 
 8e Castricum 4 3-3 
 9e WMC 2 3-4 
 10e HSV 10 4-2 
 11e Alkm. Boys 13 2-0 
 12e Wijk aan Zee 4 4-3 
 13e AFC 6 2-3 
 A1 Koedijk A1 (BEKER !!) 5-1 
 A3 Geel Zwart A1 4-1 
 A4 Kwadijk A1 ? 
 B1 Fortuna Wormerveer B1 3-2 
 B3 Koedijk B5 6-0 
 B5 L.S.V.V. B4 4-8 
 B6 Victoria O B2 10-3 
 C1 Legmeervogels 3-2 
 C2 Meervogels 0-4 
 C3 W.M.C. C1 3-4 
 C4 de Foresters C3 afgelast 
 C5 Hugo Boys C1 2-1 
 C6 K.S.V. C3 9-2 
 C7 Koedijk c7 4-3 
 Da2 Limmen Da1 2-3 
 Da3 Alkm. Boys Da1 1-6 
 Da4 Assendelft Da1 1-2 
 MB1 S.V.A. MB1 1-1 
 MB2 Limmen MB1 0-7 

Zaterdag / Zondag 14 en 15 oktober

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Vios 1 4-0
 2e Hollandia T 2 5-3
 3e Egmondia 3 2-6
 4e HSV 5 3-4
 6e Dirkshorn 2 2-3
 7e Adelbert 4 7-2
 8e Vrone 5 4-2
 9e Vios 4 5-2
 10e Duinrand 5 3-3
 11e Hugo Boys 4 2-1
 12e Uitgeest 10 3-13
 13e SVW ‘27 11 3-1
 A1 Stormv/Telstar A2 Afgelast
 A2 KGB A1 0-1
 A3 Vios A2 4-0
 A4 KFC A3 5-2
 B1 Volendam B2 1-2
 B2 VVW B1 3-1
 B3 Reiger Boys B2 7-0
 B4 A.F.C.’34 B5 6-3
 B5 Zeevogels B2 2-9
 B6 Limmen B3 2-2
 C1 AFC C2 7-1
 C2 vrij !! Vrij
 C3 Reiger Boys C1 1-14
 C4 Alcm.Victrix C2 4-1
 C5 Reiger Boys ms.ju.C1 9-1
 C6 Berdos C3 8-3
 C7 Wijk aan Zee C1 6-1
 Da1 Donk. Da1 4-0
 Da2 Alw. Forward Da1 1-3
 Da3 Victoria O Da1 2-6
 Da4 Overbos Da1 3-2
 MB1 VVZ MB1 2-3
 MB2 vrij !! Vrij

WORDT SCHEIDS !!!!!
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht geven aan de spelertjes en hun 
ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de bal en ga zo maar .

Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd moet fl uiten, omdat er niemand 
anders beschikbaar is. Het liefst fl uit hij niet, want hij wil graag langs de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en 
coachen van zijn spelertjes tijdens deze wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter 
gaat en dat daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fl uiten. Voor het komende seizoen hebben wij nog steeds 
een tekort aan pupillenscheidsrechters. 

Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kunnen 
dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 
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PUNTSGEWIJS+FEESTAVOND VRIENDEN-
•Futsal scheidsrechters
Heb je leidinggevende capaciteiten en vind je fl uiten in de zaal wellicht leuk??? De KNVB wil je graag opleiden en begeleiden 
tot zaalvoetbalscheidsrechter. Er is namelijk een groot tekort aan scheidsrechters in de zaal. Ook handig voor coaches, of voor 
diegene die alleen Kolping Boys teams willen fl uiten, de KNVB kan en wil met veel rekening houden. Informatie en brochures heb 
ik beschikbaar en de opleidingskosten worden betaald door de vereniging!!!

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

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.
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KLAVERJASSEN 

Klaverjassen
bij Kolping Boys

We gaan weer starten met het klaverjasseizoen bij Kolping Boys. Terugkijkend naar vorig jaar kunnen we 
niet anders constateren dat het zeer geslaagd is geweest. Met een gemiddelde van 16 tafels, veel lol, en 
af en toe een biertje is het vorig jaar nar volle tevredenheid gelopen. Zeker ook gezien de reacties van de 
kaarters.  Er zal dit jaar niet heel veel veranderen. Hieronder de data voor het komende klaverjasseizoen. 
Noteer deze alvast in je agenda zodat we zoveel mogelijk spelende leden, niet spelende leden, 
vriendenclubleden, aanhang, supporters etc. etc. iedere 3e vrijdag van de maand mogen verwelkomen. 
Want tenslotte hoe meer zielen, hoe mee vreugd, hoe leuker en gezelliger het wordt. Want de insteek is 
natuurlijk om ook de bestuurskamer weer eens vol te krijgen met kaarters.

Zoals jullie kunnen zien hebben we dit jaar 7 drives en iedere drive zal op een bijzonder manier worden 
ingevuld. Hoe en wat laten we in het midden. Maar dat zullen jullie vanzelf merken

Data
Vrijdag  27 Oktober  
Vrijdag   24 November   
Vrijdag  15 December   
Vrijdag  19 Januari   
Vrijdag  23 Februari   
Vrijdag  23 Maart   
Vrijdag   27 April   
-----------------------------------------------------------------------------

Inschrijfgeld:    5 euro per koppel
Aanvang inschrijven:  19:30 uur  
Start Klaverjassen:  20:00
Locatie:   Kolping Boys kantine

Veranderingen??Veranderingen??

Niet veel. Ook dit jaar is het weer zo dat een ieder die 5 van de 7 drives aanwezig is geweest,  kans maakt 
op de hoofdprijs. Wat dit gaat worden houden we nog geheim, maar deze prijs is super en meer dan de 
moeite waard. 

Tevens zal het aanbod van de prijzen, mede door een aantal gulle sponsors, voor de kaarters en voor de 
verloting, meer, en nog aantrekkelijker worden. 

Tot vrijdag 27 oktober 2006Tot vrijdag 27 oktober 2006.

Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal

VERGEET NIET ALLE DATA TE NOTEREN. WANT HET IS ZONDE ALS JE LATER MOET 
HOREN HOE LEUK HET WEER WAS……en dat is zonde!!!
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HOOFDPRIJS (5 van de 7x aanwezig)
Klaverjasdrive Kolping Boys

Beschikbaar gesteld door:

Een driedaags vrijheid-blijheid arrangement naar 
Brugge 

• Voor 2 personen
• Inclusief 2 overnachtigingen met ontbijtbuffet
• 3 gangen diner op de aankomstdag
• Een boottocht of brouwerijbezoek
• Een map met kortingsbonnen voor de vele musea

Een hoofdprijs, om stil van te worden, ter waarde van 
€ 250. En deze prijs is wederom beschikbaar gesteld 
door:

Gedempte Nieuwensloot 4
1811 KT Alkmaar
072-5153833

Ontzettend bedankt,
namens de klaverjascommissie: Gerard, Marian, Hanny 
en Gerben

HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN 
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WINTERSFEERMARKT

WINTERSFEERMARKT

In sporthal de Oostwal
te st. Pancras

Zaterdag 18 november
Van 14.00 uur tot 21.00 uur

&
Zondag 19 november

Van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Entree € 1,- kinderen tot 12 jaar gratis

Stichting ”Vrienden van Sighet ”
www.sighet.nl

Stichting ”
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 28 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 D.W.V. A1 14.45 ---------- A.J. David
B3 S.V.W.’27 B4 14.45 14.00 N. Kieft
B5 Egmondia B2 14.45 14.00 H. Berghammer
C3 Duinrand S C1 14.45 14.00 H. van Ginkel
C5 S.V.W.’27 C3 13.15 12.30 D. Makelaar
C7 Berdos C4 13.15 12.30 E. van Dronkelaar
MB2 vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
B1 Uitgeest B1 14.30  ----------
B6 Jong Holland B3 09.00 08.15
C1 Koedijk C1 13.15 ----------
C2 Jong Holland C1 14.30 13.15
C4 A..C.’34 C3 12.45 11.45
C6 Reiger Boys C3 12.30 11.40
MB1 Pancratius MB1 13.00 11.15

Zaterdag 4 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B6 Westfriezen B3 13.00 12.15 J. Kraakman
C1 Blauw Wit A’dam C1 14.45 ----------      H. Draisma
C2 Vrone C1 13.15 12.30 W.P.J. Grippeling
C4 Vrone C2 14.45 14.00 N. Kieft
C6 V.Z.V. C2 13.15 12.30 H. van Ginkel
MB1 Hoofddorp MB1 14.45 14.00 H. Berghammer
MB2 vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
A1 Hellas Sport A1 14.30 ----------     
B1 Odin’59 B1 12.00 ----------    
B3 Meervogels B2 13.00 12.00
B5 K.S.V. B3 14.00 13.00
C3 Egmondia C1 12.15 11.15
C5 G.S.V. C1 11.00 10.00
C7 Vrone C4 12.00 11.15

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 28+29 oktober

groep 2 en 1

Zat./Zon. 4+5 november

groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 28 oktober

08:30 uur: Senioren 9

12:30 uur:  Senioren 9

Zondag:  29 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

Zaterdag:  4 november

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur: Senioren 10

Zondag:  5 november

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

  

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 28 oktober

Paul Konijn en Raijmond de Niet 

Zaterdag:  4 november

Paul Konijn en Evert van Dronkelaar

De Herman de Reus Vriendenclubbokaal.
Oftewel: welk niet-selectieteam van de junioren behaalt het hoogste gemiddelde 
wedstrijdpunt ? Aan het eind van ieder seizoen reiken we de beker en de daarbij 
behorende vanen uit aan één van onze teams. De eerste tussenstand is wat ver-
troebeld, omdat nog niet alle uitslagen verwerkt zijn.Toch geeft de tussenstand al 
een eerste indicatie hoe de diverse teams er voorstaan. ’t Is duidelijk, dat na 2 jaar 
overheersing door de meiden, dit seizoen de jongens hoge ogen gooien ! Met name 
A3, B3 en C4 doen het zeer goed. De tussenstand:

1e A3 6 18 3,00 7e C6 5   6 1,20

2e B3 6 15 2,50 8e C7 5   6 1,20

3e C4 4 10 2,50 9e A4 3   3 1,00

4e C5 6 12 2,00 10e MB1 4   4 1,00

5e B6 5   7 1,40 11e MB2 3   0 0,00

6e B5 4   5 1,25 12e C3 5   0 0,00
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NIEUWS JUNIOREN
Zaalvoetballen op 27 december.
Noteer deze datum alvast maar in je agenda. Op 27 december gaan we weer de hele dag e zaal in. Deze keer hebben we de 
sporthal in de Oudorperpolder vastgelegd. Over 2 Treffers hoor je er meer van !!

Complimenten voor de jongens van A3
Heren, zoals de titel al zegt mijn complimenten voor datgene wat jullie tot nu toe hebben laten zien, vooral de afgelopen twee 
wedstrijden waren om te genieten. Veel spanning, sensatie en een doelsaldo van 8 tegen 1 tegen de nummer drie Vios en 
medekoploper Geel-Zwart. Hard werken, goed positie spel en veel kwaliteit binnen het team maken dit alles tot nu toe mogelijk: 
18 punten uit 6 wedstrijden en 29 doelpunten voor en 5 tegen. Heren, we zijn op de goede weg naar onze doelstelling: het kam-
pioenschap, maar blijf scherp. Het zou natuurlijk mooi zijn om gewoon alle wedstrijden te winnen. Dat kan alleen als we elke 
wedstrijd scherp beginnen en niet te gemakkelijk gaan denken over onze tegenstanders. Nu de wedstrijden tegen Schagen en 
SRC uit en dan hebben we in ieder geval de belangrijkste tegenstanders een keer gehad.

Zet hem op en blijf zo door gaan. Jullie trotse coach en trainer 

Het wel en wee van de junioren !
Alsof het afgesproken werk was……………………..zowel B1 als C1 wonnen met 3-2 afgelopen zaterdag ! Voeg daarbij de 4-2 winst 
van A1 en het succes is compleet !!

Voor A1 was het een welkome bekeroverwinning (na de midweekse 9-2, vriendschappelijk op Jong Holland) op stadsgenoot 
Koedijk. Het overwicht was groter dan de uitslag (4-2) doet vermoeden. En nu maar hopen dat de jongens van A1 genoeg ver-
trouwen hebben om komende zaterdag DWV te verslaan. In ieder geval veel succes !!!

B1 had wat recht te zetten na de onverwachte 1-2 nederlaag tegen Volendam. In Fortuna Wormerveer vonden ze een gewillig 
slachtoffer, al was ook bij deze wedstrijd het overwicht groter dan de uitslag doet vermoeden. B1 kan komende zaterdag de 
competitie weer spannend maken door uit van koploper Uitgeest te winnen !

De jongens van C1 verdienen niet één , niet twee, maar wel drie grote complimenten voor hun prestaties !

A.F.C. Amsterdam (ja, het grote AFC met al zijn kapsones) werd op het eigen C-veld na de rust met geweldig spel en zeer fraaie 
goals met maar liefst 7-1 teruggestuurd naar de hoofdstad. Jongens, we hebben er van genoten !

Zonder vlaggenist Piet, door zijn familie meegenomen naar Amsterdam, werd er ook nog eens in Uithoorn gewonnen bij Legme-
ervogels (3-2). En zo is C1 zomaar een goede nummer 3 in de 3e Divisie. Geweldig, mannen !

B2 begint er zin in te hebben, getuige de 3-1 overwinning op V.V.W. Nu maar hopen, dat dit het begin van een goede reeks is.

Voor B3 is het de normaalste zaak van de wereld aan het worden, dat ze winnen. Zowel Reiger Boys (7-0) als Koedijk (6-0) 
werden met groot gemak verslagen ! B4 luisterde zijn laatste wedstrijd (ze zijn uit de competitie genomen door het samengaan 
met B5) op met een 6-3 overwinning op AFC’34.En B5 verloor daarentegen met maar liefst 9-2 bij Zeevogels.

Begeleider Peter was afgelopen weekend zo trots als een pauw, want zijn B6 had met maar liefst 10-3 van het hogerstaande 
Victoria O gewonnen. Peter had zijn team een veel betere wedstrijd zien spelen  dan de week ervoor(2-2 tegen Limmen), maar 
dat ligt aan het kunstgras volgens Peter. Jules de Boo was zaterdag de grote uitblinker;hij scoorde maar liefst 7 keer !

Bij de A-junioren doet A3 het zeer goed Ze versloegen afgelopen zondag mede-koploper Geel Zwart met 4-1 en gaan nu fi er aan 
kop in hun afdeling. A4 behaalde de eerste overwinning en wel op KFC A3 (5-3).

A2 voetbalde niet en verloor tóch ! Een vreemde gang van zaken, zou je zo zeggen. Geen vervoer was de oorzaak. Dat doet het 
ergste vrezen voor de rest van deze nog prille competitie.

Voor C2 blijkt dat ze in een zware competitie zitten. Nu weer werd er met 4-0 verloren . Jammer, gelukkig zijn er ook nog tegen-
standers die min of meer gelijkwaardig zijn. Daar moeten de punten dan maar van gepakt worden !

Ook C3 zit in zwaar weer. Verliezen van de C1 van Reiger Boys kan natuurlijk altijd, maar met 14-1 hoeft nu ook weer niet.

Afgelopen zaterdag verloren ze ook, maar de 4-3 bij WMC C1 is te billijken.

C4 gaat als een speer en staat bovenaan in hun poule. Ze wonnen met 4-1 tegen Alcm.Victrix C2. Hun wedstrijd tegen concur-
rent Foresters werd afgelast.

De 3 laagste C-teams deden de afgelopen weken goede zaken ! Ze wonnen alles !

Voor C6 was dat een primeur, want het waren de eerste overwinningen (8-3 en 9-2). C5 wist al wat winnen was, maar het mocht 
de pret niet drukken (9-1 en 2-1). En C7 tenslotte liet via 6-1 en 4-3 van zich spreken .
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Trainers- en begeleidersavond: vrijdag 17 november !!!
Vrijdag 17 november worden ALLE trainers en begeleiders van Kolping Boys in de kantine verwacht.

Vanaf 20.00 uur (de kantine is al om 19.30 open) zal er een zeer interessante avond worden georganiseerd, die onder leiding 
staat van Leone Hamaker, een zeer gerespecteerd spreekster die landelijk grote bekendheid heeft verworven waar het gaat 
om de volgende onderwerpen:       -voorbeeldfunctie van de trainers/begeleiders

    -doel van het sporten

    -motorisch leren

    -’t leveren en eisen van sportprestaties

We raden iedere trainer, begeleider of wie dan ook die iets met een elftal van Kolping Boys te maken heeft van harte aan om 
deze vrijdag te komen. De avond eindigt om 22.00 uur !

TRAININGSDAG lagere C-junioren  !!
Woensdag 25 oktober verwachten we alle spelers van de C3 t/m de C7 en de meiden van MB1 en MB22 vanaf 9.30 op het 
complex.

Wat staat er deze dag te gebeuren ?

09.30 iedereen aanwezig, lekker omkleden

10.00-11.45 leuke voetbalspelletjes en – oefeningen

12.00-12.45 lunch, aangeboden door de vereniging !

13.00-15.30 techniektraining onder leiding van Charles van Altena, oud-hoofdtrainer van Kolping Boys

De hele dag zijn alle selectietrainers van Kolping Boys aanwezig. Zij verzorgen dus met z’n allen het gehele programma !
Profi teer van dit unieke aanbod en laat je verwennen door onze vakmensen binnen de vereniging ! 

Veel plezier !!

NIEUWS JUNIOREN
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 24 november

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 okt 19.15 uit Deimoshal KSV 1 32854  Bekerwedstrijd
vr. 03 nov 19.15 thuis De Hoornse Vaart Vrone 3 16590 
vr. 24 nov 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
vr. 24 nov 21.05 thuis De Oostwal zvv Mazolas 1 32687  Bekerwedstrijd

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 okt 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
vr. 27 okt 20.10 thuis De Oostwal DOK 2 33304  Bekerwedstrijd
vr. 03 nov 22.00 thuis De Oostwal SVW’27 7 10463 
ma. 06 nov 20.10  uit De Myse OZV/Eetcafé de Otter 2 13652 
wo. 22 nov 21.05 uit Zwaag BZV 2 33208  Bekerwedstrijd

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
di. 24 okt 20.45 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST ½ beurt
di. 24 okt 21.00 thuis De Oostwal FC Hoogtepunt 2 33195  Bekerwedstrijd
vr. 03 nov 19.15 uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland 9 24846 
di. 07 nov 20.10 thuis Europahal Plubos 1 6786 
di. 14 nov 21.00 uit De Oostwal Vrone 5 25072 
di. 21 nov 21.55 thuis De Oostwal Alkmaarsche Boys 2 33276  Bekerwedstrijd

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 okt 19.15 thuis De Oostwal de Krocht 2 32660  Bekerwedstrijd
di. 31 okt 21.55 thuis De Oostwal Jong Holland 11 28008 
vr. 17 nov 22.00 uit Europahal Berdos 4 16772
wo. 22 nov 20.10 uit De Myse FC Hoogtepunt 3 33211  Bekerwedstrijd

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 okt 22.00 thuis De Hoornse Vaart Zeemacht 2 32206  Bekerwedstrijd
vr. 03 nov 21.05 thuis De Oostwal Koedijk 1 19448 
di. 07 nov 21.05 thuis Europahal DOK 4 11930 
ma. 13 nov 20.10 uit De Myse OZV/Eetcafé de Otter 4 32017
wo. 22 nov 19.15 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 4 33210  Bekerwedstrijd
vr. 24 nov 22.00 uit Geestmerambacht A BOL 1 15597 

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 27 okt Wedstrijd is komen te vervallen!
wo. 01 nov 21.05 thuis De Myse DGAC/Vestering 5 19384 
di. 07 nov 20.15 uit Geestmerambacht A Hink Sport/LSVV 1 13587 
ma. 13 nov 19.15 thuis De Hoornse Vaart Schelvis Boys 1 28191
ma. 20 nov 20.10 thuis De Hoornse Vaart Arch.b. Nieuweboer 6 32717  Bekerwedstrijd
wo. 22 nov 20.10  thuis De Oostwal Hink Sport/LSVV 3 23884 

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 03 nov 19.15 thuis Oosterhout SZVV/Schagen C-1 146090
vr. 10 nov 19.15 uit De Waardergolf WMC/’t Raethuys C-1 146091
vr. 17 nov 20.00 thuis Oosterhout ZHO/De Weyver C-1 146092

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.     
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DAMES EN MEISJES
Voetbal wereldwijd grootste sport bij de meisjes en dames
Met ruim 45 miljoen speelsters is voetbal wereldwijd de meest beoefende teamsport door vrouwen. Ook in Nederland is 
dames¬voetbal alomtegenwoordig. Ruim 89 duizend meisjes en vrouwen hullen zich wekelijks in voetbaltenue. Daarmee is 
de sport net zo groot als hockey. En wellicht binnen afzien¬bare tijd groter, want alleen al in het seizoen 2004-2005 nam het 
aantal voetballende meisjes tot 18 jaar met 22 procent toe.

De aandacht voor vrouwenvoetbal blijft daarbij achter. Niet alleen laten de media het afweten, ook van een ‘topsportklimaat’ 
is in Nederland nog geen sprake. De KNVB komt ‘binnenkort’ met plannen om daar verande¬ring in te brengen. En onlangs 
maakte mannenprofclub FC TWente bekend met een profsectie voor vrouwen te beginnen.

1. Limmen DA1 4 9 ( 31 5 )
2. Kolping Boys DA2 4 9 ( 11 5 )
3. Fort. Worm.vv. DA3 2 6 ( 7 2 )
4. Purmerend DA2 4 6 ( 18 9 )
5. KSV DA1 4 6 ( 16 10 )
6. Valken de DA1 4 6 ( 10 6 )
7. LSVV DA1 4 6 ( 9 8 )
8. Always Forw. DA1 3 3 ( 6 12 )
9. Koedijk DA2 2 0 ( 1 14 )
10.Wiron DA1 3 0 ( 0 38 )

1. Alkm. Boys DA1 5 15 ( 39 5 
2. Victoria O DA1 6 15 ( 32 14 )
3. WGW DA1 4 12 ( 33 2 )
4. LSVV DA2 5 8 ( 21 8 )
5. Dynamo DA1 4 7 ( 12 9 )
6. Kolping Boys DA3 5 7 ( 10 14 )
7. Egmondia DA1 6 7 ( 17 22 )
8. HSV DA2 5 6 ( 6 20 )
9. Berdos DA2 5 5 ( 15 21 )
10.Zeevogels DA1 5 4 ( 11 11 )
11.KSV DA2 5 0 ( 3 38 )
12.ZAP DA2 5 0 ( 1 36 )

1. RCH DA1 5 12 ( 26 6 )
2. Hoofddorp sv. DA1 4 10 ( 16 9 )
3. Fort. Worm. DA4 5 10 ( 15 10 )
4. Alliance ‘22  DA1 4 9 ( 14 5 )
5. Kolping Boys DA4 4 7 ( 6 7 )
6. Sport.Kromm. DA1 3 6 ( 3 6 )
7. SVA DA1 4 6 ( 9 8 )
8. Overbos sv. DA1 4 4 ( 5 8 )
9. Assendelft DA1 4 1 ( 4 12 )
10.Concordia sv DA1 5 1 ( 1 18 )
11.Geel Wit ‘20 DA1 4 0 ( 2 12) 

1. DSE DA1 6 18 ( 29 10 )
2. SJC DA1 6 11 ( 12 6 )
3. Goy ‘t DA1 6 11 ( 13 8 )
4. Herptse Boys DA1 6 11 ( 12 10 )
5. Saestum DA2 5 9 ( 19 7 )
6. Kolping Boys DA1 6 8 ( 15 12 )
7. Buitenveld. sc. DA1 6 7 ( 6 15 )
8. Purmerend DA1 6 6 ( 5 8 )
9. UVS DA1 6 6 ( 9 16 )
10.KFC’71 DA1 6 4 ( 7 16 )
11.DONK DA1 6 4 ( 4 17 )
12.Alkmania DA1 5 3 ( 9 15 )

1. VVZ MB1 4 12 ( 24 7 )
2. KFC MB1 5 10 ( 13 5 )
3. SVA MB1 3 9 ( 13 3 )
4. Purmerend MB1 5 7 ( 14 13 )
5. Fort. Worm  MB1 5 7 ( 11 17 )
6. Overbos sv. MB1 4 6 ( 12 14 )
7. Hoofddorp sv. MB1 3 5 ( 7 4 )
8. Kolping Boys MB1 4 4 ( 6 11 )
9. VSV MB1 4 2 ( 6 10 )
10.Pancratius  MB1 3 0 ( 1 8 )
11.ADO 20 MB1 4 0 ( 2 17 )

1. Jong Holland MB1 4 10 ( 17 7 )
2. VIOS-W MB1 4 9 ( 11 2 )
3. LSVV MB1 4 7 ( 22 3 )
4. Duinrand S MB1 2 6 ( 7 1 )
5. Koedijk MB1 3 4 ( 6 4 )
6. DTS MB1 1 3 ( 1 0 )
7. Winkel MB1 3 3 ( 9 11 )
8. Limmen MB1 4 3 ( 6 16 )
9. Texel 94 MB1 3 1 ( 4 12 )
10.Zeevogels MB1 2 0 ( 0 6 )
11.Kolping Boys MB2 2 0 ( 0 21 )

Stand Dames 1 Stand Dames 2 Stand Dames 3

Stand Dames 4 Stand Meisjes B1 Stand Meisjes B2

1. Hugo Boys D2 4 12 ( 41 1 )
2. Koedijk D7 5 12 ( 25 15 )
3. Reiger Boys D9 4 9 ( 11 7 )
4. Kolping Boys MD1 5 4 ( 3 11 )
5. BOL D3 5 3 ( 7 26 )
6. Reiger Boys MD1 5 1 ( 0 27 )

Stand Meisjes D1

Standen dames en meisjes na weekend van 14+15 oktober
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 28 oktober

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Duinrand S D1 11:30 ---------- K. de Goede
D3 Kolping Boys D5 09:00 08:30 Niels Bakker
MD1  Zeevogels MD1 11:30 10:45 Nikita Pater        (zevental!)
E4 Kolping Boys E5 11:30 11:00 
E8 Kolping Boys E9 10:15 09:45 
F3 AFC 34 F2 09:00 08:30 Dennis Hartman
F7 Kolping Boys F10 09:00 08:30 
F11 Vrone F8 10:15 09:45 Rob Pater

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D4 SVW 27 D4 11:30 10:40
D5 Kolping Boys D3 09:00 08:30
E5 Kolping Boys E4 11:30 11:00
E9 Kolping Boys E8 10:15 09:45
E10 SVW 27 E10 10:15 09:25
F9 KSV F9 09:30 08:40
F10 Kolping Boys F7 09:00 08:30

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

Pupillenmeisjes:      

Femke de Jong          06-10036584

Zaterdag 4 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 HSV D2 09:00 ---------- Nikita Pater
D3 Reiger Boys D2 11:30 11:00 Rob Pater
D6 Dynamo D2 10:15 09:45 Pertti Marees
D7 Duinrand S MD1 10:15 09:45 Niels Bakker
E1 Castricum E1 11:30 ---------- Simon Jongkind
E2 SVW 27 E3 10:15 ---------- 
E5 Foresters E6 10:15 09:45 Rutger Vis
E6 HSV E4 11:30 11:00 
E8 Foresters E8 11:30 11:00 
E10 Koedijk E9 10:15 09:45 Mark van Minde
F3 HSV F3 09:00 08:30 Dennis Hartman
F4 KSV F3 09:00 08:30 
F5 Meervogels F3 10:15 09:45 Dion Huisman
F6 Foresters F5 09:00 08:30 
F7 Jong Holland F3 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 AFC 34 D1 10:45 ----------
D4 Apollo 68 D1 12:30 11:35
D5 SVW 27 D4 11:30 10:35
MD1 Koedijk D7 10:15 09:15
E3 HCSC E1 10:00 08:45
E4 SVW 27 E4 09:00 08:10
E7 Foresters E7 11:30 10:35
E9 Dynamo E1 12:00 11:10
E11 GSV E1 09:30 08:35
F1 Foresters F1 10:15 ----------
F2 Meervogels F1 09:30 ----------
F8 DTS F5 09:00 08:10
F9 Reiger Boys F13 08:45 08:00
F10 Vrone F7 09:30 08:40
F11 Vrone F8 10:45 09:55
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PUPILLENNIEUWS+VERSLAGEN

AFC’34 D2  - Kolping Boys D2  (1-0)
Zou Kolping de dreun, die het van Foresters (7-0) kreeg, goed hebben verwerkt? Het bekerduel tegen AFC’34 vormde in ieder 
geval een goede graadmeter. Eerder in de competitie bleek Kolping goed tegen de Alkmaarse formatie opgewassen, maar ver-
loor onnodig met 2-0. Zou het elftal van coach Thijs het tij nu weten te keren? Al in de eerste minuten werd duidelijk dat er twee 
gelijkwaardige ploegen in het veld stonden. Het spel voltrok zich vooral op het middenveld. Bij Kolping onderscheidde vooral 
Khalid zich door inzet en goede passes. Beide verdedigingen heersten echter, zodat er weinig doelrijpe kansen ontstonden. Bij 
Kolping ging de meeste dreiging nog uit van de razendsnelle Julian. En kwam AFC’34 er een keer door, dan stond er telkens 
weer de zeer betrouwbare Nick M tussen de palen. In de laatste 10 minuten van de eerste helft bouwden de blauwgelen, die 
toch over een beter uitgebalanceerde ploeg beschikken, een licht overwicht op. En vlak voor de rust was het raak. Een snelle 
aanval op links mondde uit in een strakke voorzet en de aanstormende rechterspits van AFC’34 hoefde er alleen maar zijn voet 
tegenaan te zetten: 1-0. 

Het pleit voor Kolping Boys dat het na de thee super gemotiveerd weer op het veld verscheen. De ploeg vocht voor wat hij waard 
was. Maar AFC’34 is gewoon een heel sterke tegenstander. Opnieuw voltrok het duel zich vooral op het middenveld. Gaandeweg 
werd AFC’34 weer sterker. Tim moest een keer aan de noodrem (shirtje tegenstander) trekken, maar de vijandelijke vrije trap 
leverde gelukkig niets op. Kolping probeerde wel wat terug te doen, maar vooral de passes door het midden bereikten meestal 
de geïsoleerde spits Wouter niet.  Zaterdag komt AFC’34 op bezoek in Oudorp. Dan voor de competitie. Een nieuwe kans voor 
Kolping D2 om te bewijzen dat de ploeg niet onder hoeft te doen voor de Alkmaarders . En ja...drie maal is scheepsrecht.

Paulus

Foresters D2 - Kolping Boys D2  (7-0)
Wat ging er in godsnaam mis met D2 tegen Foresters? Was het omdat coach Jeroen met vakantie was? Kwam het  misschien 
door het beroerde fl uiten van  de (Foresters)scheidrechter? Of was het  simpelweg de matige organisatie binnen het Kolping-
team? Laten we het er maar op houden dat al die factoren in meer of mindere mate een rol hebben gespeeld bij de keiharde 7-
0 nederlaag in een grijs Heiloo. D2  staat weer met beide benen op de grond zet: The dream is over...Individueel waren de Kolp-
ing Boys zeker niet minder dan de Heilooer gastheren. Maar de Foresters-machine liep gewoon veel soepeler. Toch duurde het 
nog bijna een kwartier voor de eerste treffer viel, tien minuten later gevolgd door een tweede goal: 2-0, tevens ruststand. In de 
tweede helft viel Kolping defi nitief door de mand. Al in de 33ste minuut vergrootte Foresters de marge: 3-0. En vervolgens kreeg 
Kolping zo’n beetje om de 4 minuten opnieuw een treffer te incasseren.  De Foresters-middenlinie kon sterk oprukken doordat 
Kolping op het middenveld grote gaten liet vallen. Maar ook de Oudorpse verdediging kwam niet uit de wurggreep van Forest-
ers. Bovendien beschikten de Heilooenaren zonder meer over veel schotkracht. Kolping D2 is met de neus op de feiten gedrukt:
7-0.        

Paulus

KLEDINGBEURS KLEDINGBEURS KLEDINGBEURS KLEDINGBEURS
Wegens groot succes organiseert de pupillencommissie van Kolping Boys op zaterdag 18 November weer een kledingbeurs 
voor tweedehands voetbalkleding en voetbalschoenen. 

Nader bericht volgt

GROTE CLUB ACTIE 2006
Van enkele jongens en meisjes hebben wij nog geen geld ontvangen van de loten van de Grote Club actie. Dus lever dit zo snel 
mogelijk op de zaterdagochtend in bij het wedstrijdsecretariaat.

WORDT SCHEIDS !!!!!
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht geven aan de spelertjes en hun 
ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de bal en ga zo maar .

Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd moet fl uiten, omdat er niemand 
anders beschikbaar is. Het liefst fl uit hij niet, want hij wil graag langs de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en 
coachen van zijn spelertjes tijdens deze wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter 
gaat en dat daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fl uiten. Voor het komende seizoen hebben wij nog 
steeds een tekort aan pupillenscheidsrechters. 

Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kun-
nen dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 
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PUPILLENVERSLAGEN
(zelfs de meiden waren lang) konden wij 
beginnen aan de wedstrijd. Niet helemaal 
zeker van alle kwaaltjes binnen het team 
hadden wij versterking gekregen van Yan-
nick & Emil, een gouden duo, zo bleek al 
snel. Vanaf het begin was duidelijk dat wij 
sterker waren, er werd goed overgespeeld 
en SVW’27 kwam niet voorbij het midden 
van het veld zodat keeper Wesley er bijna 
bij kon gaan zitten. Toch duurde het even 
voor het 1e doelpunt viel aan onze kant, 
want de SVW’27 keeper stond goed te 
keepen. Puntje kritiek van onze trainer is 
dat wij als team nog meer moeten passen, 
we houden nog te lang de bal vast maar 
daar werken wij aan. Met 3-0 gingen wij de 
rust in. Na de rust hoopten wij op meer te-
gengas maar omdat ons midden potdicht 
zat, bleef het rustig voor de keep, slecht 
1x was het erg spannend, maar wist de 
keep de bal te houden. Wij hebben een 
goeie partij voetbal gespeeld en iedereen 
toonde inzet. Complimenten voor Laura op 
het midden die het spelletje begint door 
te krijgen, en een vette pluim voor Ilyan. 
Vanuit een corner door Ali prachtig inge-
kopt door Ilyan, petje af. Score, 2x Ilyan, 
3x Ali, 2x Yannick, 1x Youri, 1x Emil. 9-0 
dus. Complimenten voor de D6, het zijn er 
10 die de voorzet geven zodat de 11e kan 
scoren. Op naar de volgende partij.

Plien

Kolping Boys E1-Uitgeest E1 (7-2)

De eerste helft speelden we goed want in 
de eerste 5 minuten werd er al gescoord 
door  Daarna tikten we goed over en benut-
ten de kansen ook goed. in de rust stond 
het al weer 5-1 en er waren hele mooie 
doelpunten bij van Ronald en Moestaf 
en Martin. De tweede helft speelden we 
nog goed over alleen er ontstonden geen 
kansen. Er was ook nog een jongen van 
Uitgeest uitgestuurd want hij had al 3 keer 
nagetrapt. Het werd tenslotte 7-2. Het was 
een leuke wedstrijd.maar het weer was 
minder.

Van Mathijs

Kolping Boys E2-Foresters E2 (1-4)

Al vlug in de wedstrijd scoorde Micky de 
1-0 door een mooie voorset van Jesper. 
Mickey stond precies op de goede plek 
om de bal goed te raken en de keeper 
paseerde. Maar een paar minuten later 
was het al weer 1-1 en toen was het ook 
al weer snel 1-2 voor Foresters. Toen werd 
het rust.Na de rust ging het niet zo goed. 
het werd 1-3 voor Foresters. Daarna wer-
den wij veel beter dan Foresters maar toch 
werd het nog 1-4. Volgende keer beter jon-
gens!!     

Michiel Hartman

Zaterdag 7 oktober F1

Vol spanning werd er zaterdagoch-
tend op teletekst gekeken en tot grote 
vreugde bleek alles door te gaan.Het 
weer was herfstachtig. Storm op komst! 
Het leek erop een zeer spannende wed-
strijd te worden maar de wind was par-
tijdig. Helaas konden we deze partij niet 
winnen. Maar aan inzet heeft het niet 
gelegen iedereen heeft ontzettend zijn 
best gedaan. Het is natuurlijk te prijzen 
dat een aantal spelers het 8 oktober 
ontbijt hebben afgezegd om te kunnen 
voetballen. Volgende week beter!

Een moeder

Koedijk F1 – Kolping Boys F1  (1-3)

De verwachtingen waren hooggespan-
nen: de eerdere bekerwedstrijd uit te-
gen Koedijk was geëindigd in een nipte 
3-2 nederlaag, hoewel Kolping Boys had 
laten zien de betere ploeg te zijn. Zou dit 
de eerste overwinning van het seizoen 
kunnen worden? De jongens hadden er 
zin in, dat was meteen duidelijk. Kolping 
domineerde de eerste helft. Persoonlijke 
duels werden keer op keer gewonnen en 
de aanval werd stevig ingezet door Lars, 
Tim, Wessel, Bas en Dave. Na een paar 
mooie schoten op doel was het tegen het 
einde van de eerste helft raak: onze ei-
gen ‘Beckham’ Bas krulde de bal vanuit 
een hoekschop achter de keeper van 
Koedijk. Even later kreeg Kolping weer 
een hoekschop en opnieuw wist Bas de 
keeper rechtstreeks af te troeven. Met 
een 0-2 voorsprong gingen we tevreden 
de rust in. Aan het begin van de tweede 
helft leek Koedijk terug te komen. Kolp-
ing stond onder druk en Nick moest een 
paar keer in actie komen om een teg-
endoelpunt te voorkomen. Verdedigers 
John, Jonathan en Max stonden echter 
hun mannetje en onder aanwijzing van 
trainer Jos wist Kolping weer rust in de 
ploeg te brengen. Het tij keerde en Kolp-
ing wist door een mooie tik van Tim de 
voorsprong op 0-3 te brengen. Met het 
einde van de wedstrijd in zicht kreeg 
Koedijk een hoekschop. Er ontstond 
verwarring voor het doel van Kolping en 
Nick haalde de bal van de lijn. Jammer 
genoeg kende de scheidsrechter Koed-
ijk wel een doelpunt toe. Balen voor 
de jongens, maar de winst kwam niet 
in gevaar: de eindstand werd 1-3. Een 
mooie wedstrijd, kanjers! 

Karen (moeder van Max)

Kolping Boys D5 - Grafdijk D1 (1 - 10)

Wederom een zware wedstrijd. Voor onze 
nieuwe speler Wesley Velthuis uit D7 was 
dat meteen de vuurdoop. Meteen vanaf 
het begin werd er door Graftdijk druk uit-
geoefend. Na 7 minuten mochten zij hun 
eerste punt neerzetten. Echter na 12 mi-
nuten kon Jesse, na voorbereidend werk 
van Emiel en Maarten, de bal mooi hoog 
inschieten. We waren weer terug in de 
wedstrijd. Maar een keerpunt werd het 
niet, want na 22 minuten werd het 1-
2. Vanaf dat moment werd het steeds 
moeilijker voor ons. Echt gevaarlijk wer-
den we niet meer. Zij wel. Met 1-4 werd 
het rust. Na de rust zat er een zekere 
regelmaat in de tegendoelpunten, want 
om de paar minuten viel er wel een. Dat 
ging door tot 1-10. Na de wedstrijd had 
ik een bedrukte stemming verwacht in 
de kleedkamer. Ik ving daar nog net een 
opmerking van Thomas op: ‘Wat boeit 
het, we hebben verder toch een leuk 
elftal’. Hoe trots kun je je voelen als 
jeugdleider. En daar hoeven ze niet eens 
voor te winnen!

Louis

Kolping Boys D5 – Graftdijk D1 (1-10)

Op een sombere en koude zaterdago-
chtend betraden de mannen van de D5 
het A-veld. De allereerste echte wed-
strijd op het A-veld, een zeer spannende 
gebeurtenis voor de mannen! Ze waren 
allemaal zenuwachtig, en dat was niet 
alleen vanwege dat A-veld. De mannen 
van Graftdijk stonden immers bovenaan 
en speelden al voor het tweede jaar in 
de D. Een compleet op elkaar ingespeeld 
elftal, goed combinerend en al hele-
maal thuis op dat grote veld. De eerste 
goal voor Graftdijk was al snel een feit 
door een storing in de achterhoede. De 
score kwam daarna nog op 1-1 door een 
prachtige goal van Jesse, maar daarna 
was er geen beginnen meer aan! Graft-
dijk was gewoon beter. Eindstand 1-10. 
Laat het hoofd niet hangen jongens! 
Lekker voetballen en goed trainen dan 
gaat het steeds beter! 

Groetjes van Bianca (moeder van 
Daan)

Kolping Boys D6-SVW’27 D8 (9-0)

Nadat wij vorige week met 9-0 gewonnen 
hadden, waren wij in de “winning mood”. 
Helaas zonder de geblesseerden, Vin-
cent en Bojan maar ZO winnen smaakt 
naar meer. Na een serieuze warming-up 
en het begroeten van de tegenstander 


