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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

In deze Treffer vind u de volgende vragen van de quiz over het paastoernooi.
Voor het befaamde zaalvoetbaltoernooi van Handsome Eight zijn vanaf heden 
kaarten verkrijgbaar in de kantine.

Vrijdagavond 24 november vind de 2e klaverjasdrive van het seizoen plaats, 
komt allen!

Als bijlage is er weer een nieuwe contactlijst toegevoegd met actuele telefoon-
nummers.

Het eerste herenteam won vorige week met 2-0 van de nummer drie Koedijk, 
afgelopen weekend was Den Helder met 1-0 te sterk. Dames 1 won afgelopen 
weekend met 3-0 van Alkmania, en het weekend daarvoor was Reiger Boys 
(beker) met 3-1 de meerdere over onze ladies.

De redactie
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PAASTOERNOOI QUIZ
PAASTOERNOOI 2007
We hebben tot nu toe een groter aantal reacties gehad dan vorig jaar. Dit jaar gaan coryfeeën als Paul Konijn, Mark van Stipriaan 
en Nico Kieft zich ook met de al bekende betweters bemoeien. Het maakt het natuurlijk alleen nóg maar leuker.

Om de laatkomers nog één kans te geven, publiceren we nogmaals de eerste 2 vragen . Iedereen die alsnog zin heeft om mee te 
doen, moet dan 4 antwoorden doorgeven aan Jan Kraakman (dat kan per telefoon:5742132 of per E-mail: jm.kraakman@quicknetjm.kraakman@quicknet.
nl  of gewoon via een papiertje)

We geven dus nog niet de goede oplossingen van vraag 1 en 2.  Wél verklappen we, dat niet iedere inzender beide vragen goed 
had !

Eerst dan nogmaals vraag 1 en 2:

 1. Hoeveel keer heeft een AZ-elftal de wisselbeker gewonnen ?

       a) 1 x

 b) 2 x

      c) 3 x

 2. Welke Rotterdamse club heeft nog nooit deelgenomen aan het Paastoernooi ?

       a) Feijenoord

       b) Sparta

       c) Excelsior

We gaan verder met vraag 3 en 4. Veel succes weer !

 3. Welke club won in 2003 zowel met zijn B1 als zijn C1 de wisselbeker ?

       a)  ADO Den Haag

 b)  FC Groningen

      c)  Willem II

 4. Welke club werd tijdens de 1e dag van het toernooi in 2000 weggestuurd n.a.v.

 het zgn. “paraplu-incident” ?

 a)  D.W.S.

 b)  Haarlem

 c)  ADO Den Haag

 1. Hoeveel keer heeft een AZ-elftal de wisselbeker gewonnen ?

       a) 1 x

 b) 2 x

      c) 3 x

 2. Welke Rotterdamse club heeft nog nooit deelgenomen aan het Paastoernooi ?

       a) Feijenoord

       b) Sparta

       c) Excelsior

 3. Welke club won in 2003 zowel met zijn B1 als zijn C1 de wisselbeker ?

       a)  ADO Den Haag

 b)  FC Groningen

      c)  Willem II

 4. Welke club werd tijdens de 1e dag van het toernooi in 2000 weggestuurd n.a.v.

 het zgn. “paraplu-incident” ?

 a)  D.W.S.

 b)  Haarlem

 c)  ADO Den Haag
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 25+26 november

Groep 3 en 4

Zat./Zon. 2+3 december

Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 25 november

08:30 uur: Senioren 13

12:30 uur:  Senioren 13

Zondag:  26 november

09:00 uur:  Junioren A4

13:00 uur:  Junioren A4

Zaterdag:  2 december

08:30 uur: Junioren A2

12:30 uur: Junioren A2

Zondag:  3 december

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

Secretariaat:  

Zondag:  26 november

08:30 uur:  J.Wijts en ome Jaap

13:00 uur: Damescommisie

Zondag:  3 december

08:30 uur: R.Meijer

13:00 uur J.Venneker

Zondag 26 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e Victoria 3 12.00 11.00 P. Ruys
4e vrij   
6e Apollo 2 12.00 11.15 C. de Goede
7e LSVV 5 10.00 09.15 Sj. Schut
9e KSV 6 12.00 11.15 N. Neuvel
10e Vrone 9 10.00 09.15 K. de Goede
13e ADO 18 14.00 13.15 M. Visser
A4 Oosthuizen A1 14.00 13.15 P. Kramer
Da1 Buitenveld. Da1 14.00 ---------- P. Vinke

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Flamingo’s 1 14.00 ----------
8e LSVV 6 14.30 13.30
11e LSVV 8 10.30 09.30
12e Vios 7 11.00 10.00
A3 ZAP A2 11.00 09.45
Da2 Fort. Worm. Da3 14.00 12.45
Da3 Berdos Da2 12.00 11.00
Da4 Sp. Krom. Da1 14.00 ----------
                 

Zondag 3 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Blokkers 2 11.00 ---------- A. el Yacoobi
7e Duinrand 3 11.00 10.15 A. v/d Hoeven
9e WMC 2 12.00 11.15 C. de Goede
10e HSV 10 12.00 11.15 P.Ruijs
13e AFC ’34 6 14.00 13.15 M. Visser
A2 VVW A1 14.00 13.15 P. Kramer
A4 Kwadijk A1 14.00 13.15 J. de Wit

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e DTS 1 14.00 ----------
3e  AFC ‘34 3 12.00 10.45
4e DTS 3 10.30 09.30
6e Vrone 3 12.00 11.10
8e Castricum 4 11.00 10.00
11e Alkm. Boys 13 10.00 09.10
12e Wijk aan Zee 4 11.00 09.45
A3 Geel Zwart A1 12.30 11.15
Da1 Seastum Da1 14.30 ----------
Da2 Limmen Da1 14.00 12.45
Da3 Alkm. Boys Da1 13.00 12.10
Da4 Assendelft Da1 14.00 ----------
B2 Hellas Sport B2 10.00 08.30
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TAAKVERDELING BESTUUR
Taakverdeling bestuur Kolping Boys seizoen 2006 – 2007

Dagelijks bestuur:

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen 
welke niet tot een gewone bestuurs¬vergade¬ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter 
bekrachtiging op de eerstvolgende be¬stuurs¬vergade¬ring mede.

Jan Brammer (voorzitter): 

• geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

• is bij alle offi ciële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander

 bestuurslid heeft overgedragen.

• behartigt de belangen van de Beleids Technische Commissie in het Hoofdbestuur

• onderhoudt de contacten met Vriendenclub

Richard Mooser  (penningmeester):

• beheert de gelden van de vereniging;

• zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko¬mende gel¬den en draagt zorg voor alle door

 het bestuur en de algemene vergadering goedge¬keurde uitgaven;

• houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

• brengt in de algemene vergadering verslag uit van de fi nanciële toestand en legt daarbij over de

 balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting  
 voor het komende verenigingsjaar.

• organiseert het Penningmeesteroverleg

• behartigt de belangen van de Kantinecsie in het Hoofdbestuur

• behartigt de belangen van de Futsalcsie in het Hoofdbestuur

Gerard Venneker (secretaris):

• voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van  
 hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te 
 bewaren. 

• zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

• zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

• houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van 

 verdienste, bijzondere leden  en ereleden zijn opgenomen.

• organiseert het Secretarisoverleg

• onderhoudt contacten met de Clubbladcsie

• is verantwoordelijk voor de offi ciële Internet site

• onderhoudt de contacten met de ledenadministratie

• is aanspreekpunt voor activiteiten in en rondom het Wedstrijdsecretariaat

• behartigt de belangen van de Damescsie in het Hoofdbestuur



-5-

Hoofdbestuur:

Het Hoofdbestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur en 5 leden,:

Gerard Bobeldijk:

• vertegenwoordigt de Seniorencsie 

• behartigt van de Terreindienst

Richard Meijer

• vertegenwoordigt de Juniorencsie

• is aanspreekpunt voor activiteiten rondom het  Internationale Paastoernooi

Gerard Twisk

• vertegenwoordigd de Pupillencsie

• is verantwoordelijk voor de GCA activiteiten

Fons Veel

• vertegenwoordigt de Sponsorcsie

• onderhoudt het contact met de PR medewerker(s) 

• onderhoudt het contact met de Poortloterij medewerkers

Dirk Veel

• vertegenwoordigt de Beheercommissie 

• vertegenwoordigt de Faciliteitencommissie

• houdt zich bezig met Algemene zaken, waaronder

o contact met Materialencommissie

o contact met de gemeente

TAAKVERDELING BESTUUR
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 18 en 19 november

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1ste Helder 1 0-1
 2de Vios 2 3-1
 3de Adelbert 2 7-1
 4de Victoria 4 ?
 6de Bergen 3 3-6
 7de Berdos 4 3-1
 8ste vrij Vrij 
 9de  Foresters 9 3-4
 10de SSV 3 4-0
 11de Berdos 7 ?
 12de Victoria 7 7-3
 13de Uitgeest 11 1-8
 A1 K.F.C. A1 1-0
 A2 Zilvermeeuwen A1 1-4
 A3 Dirkshorn A1 ?
 A4 VVZ A3 Agelast
 B1 Kon. HFC B1 ?
 B2 Hollandia B2 11-1
 B3 de Foresters B3 6-0
 B5 Koedijk B6 2-3
 B6 Spartanen B3 2-6
 C1 Volendam C1 0-3
 C2 de Foresters C2 0-4
 C3 Berdos C1 1-6
 C4 Alkm.Boys C2 3-4
 C5 Graftdijk C1 5-3
 C6 de Foresters C4 ?
 C7 Koedijk C6 1-5
 Da1 Alkmaria Da1 3-0
 Da2 vrij  Vrij
 Da3 Zeevogels Da1 5-3
 Da4 Hoofddorp Da1 2-2
 MB1 Uitgeest MB1 1-2
 MB2 Zeevogels MB1 0-8

Zaterdag / Zondag 11+12 november

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1ste Koedijk 1 2-0
 2de KGB 2 3-1
 3de  Koedijk 4 Afgelast
 4de Bergen 2 9-1
 6de KSV 3 ?
 7de Winkel 2 Afgelast
 8ste KSV 5 3-3
 9de Koedijk 6 Afgelast
 10de Alc. Victrix 5 ?
 11de Dynamo 4 2-6
 12de Berdos 9 3-0
 13de Victoria 8 1-2
 A1 Vitesse A1 2-4
 A2 Ilpendam A1 Afgelast
 A3 Koedijk A3 6-2
 A4 Monnickendam A3 5-3
 B1 de Zouaven B1 Afgelast
 B2 Wherevogels B1 ?
 B3 H.S.V. B2 3-0
 B5 Vesdo B1 1-10
 B6 S.V.W.’27 B5 Afgelast
 C1 Zeeburgia C2 4-5
 C2 Meervogels C1 Afgelast
 C3 Bergen C1 Afgelast
 C4 L.S.V.V. C3 Afgelast
 C5 S.S.V. C1 3-5
 C6 H.S.V. C3 7-2
 C7 L.S.V.V. 5 Afgelast
 Da1 Reiger Boys Da 1 3-1
 Da2 Valken Da1 1-1
 Da3 WGW Da1 0-9
 Da4 RCH Da1 2-4
 MB1 A.D.O.’20 MB1 Afgelast
 MB2 Uitgeest MB2 1-14

•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-
evenement
•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-
evenement
•Gigantische korting voor onze leden bij uniek zaalvoetbal-

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

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

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

De kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in de kantine!



-7-

PUNTSGEWIJS
•Doe mee aan de “Dag van de Dialoog” op donderdag 14 december!
Een lunchgesprek van 12.30 tot 15.00
Op die dag zijn alle inwoners van Alkmaar uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema “erbij horen”. Een keertje 
geen debat, maar een kans om open naar elkaar te luisteren en te vertellen over je eigen ervaringen en wensen. Een unieke kans 
om stadsgenoten te leren kennen, met een lekkere lunch op een verrassende plek - van buurthuizen tot banken en van scholen 
tot supermarkten. De dialoog is voor iedereen. Voor vrijwillgers, huismannen, directeuren, studenten, metaalbewerkers, verkoop-
sters, hulpverleners, gepensioneerden en alle andere Alkmaarders. Er zijn geen kosten aan verbonden.

MELD JE AAN OP:  www.alkmaarindialoog.nl
De Dag van de Dialoog is een initiatief van het Dialoogplatform Alkmaar.
info@alkmaarindialoog / 072-5154400 of bel Gerard Floris tel: 072-5115230

    Vrijdag 24 November
Klaverjassen bij 

Kolping Boys

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

Inschrijfgeld:      5 euro per koppel
Aanvang inschrijven: 19.15 uur (kom op tijd)
Start Klaverjassen:  20.00 uur
Locatie:  Kantine Kolping Boys 

Tot vrijdag 24 NOVEMBER 2006Tot vrijdag 24 NOVEMBER 2006
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 25 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 Jong Holland B2 14.45 14.00 S. Jongkind
B5 Sporting S B1 14.45 14.00 A. v.d. Velden
C1 Schagen C1  13.15  --------- J. Kraaijeveld (BEKER) 
C2 W.S.V.’30 C2 13.15 12.30 N. Kieft  (BEKER) 
C3 H.S.V. C2 14.45 14.00 H. van Ginkel
C5 Sporting S C1 13.15 12.30 D. Makelaar
C7 de Foresters C5 13.15 12.30 E. van Dronkelaar
MB1 Uitgeest MB1 14.45 14.00 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Purmerend A1 14.30  ---------    (BEKER) 
B1 vrij !   
B2 Limmen B2 14.30 13.00  (BEKER) 
B6 St. George B1 13.30 12.30 
C4 Meervogels C2 14.30 13.30 
C6 Graftdijk C2 12.00 11.00 
MB2 Zeevogels MB1 09.30 08.30 

Zaterdag 2 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Kon. HFC A1 14.45    - C. Nauta
B1 Purmerend B1 14.45    - N.G. Neuvel
B3 Koedijk B5 14.45 14.00 A. v.d. Velden
B5 L.S.V.V. B4 13.00 12.15 S. Jongkind
C3 W.M.C. C1 13.15 12.30 J. Kraakman
C5 Hugo Boys C1 13.15 12.30 H. Berghammer
C7 Koedijk C7 13.15 12.30 H. van Ginkel
MB1 Jong Holland MB1 14.45 14.00 D. Makelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B6 Victoria O B2 14.00 13.00
C1 de Wherevogels C1 12.30    -
C2 vrij  
C4 de Foresters C3 14.45 13.45
C6 K.S.V. C3 14.00 13.10
MB2 vrij  

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 25+26 november

Groep 3 en 4

Zat./Zon. 2+3 december

Groep 5 en 6

Terreindienst:  

Zaterdag: 25 november

08:30 uur: Senioren 13

12:30 uur:  Senioren 13

Zondag:  26 november

09:00 uur:  Junioren A4

13:00 uur:  Junioren A4

Zaterdag:  2 december

08:30 uur: Junioren A2

12:30 uur: Junioren A2

Zondag:  3 december

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 25 november

Paul Konijn en Raijmond de Niet

Zaterdag: 2 december

Paul Konijn en Jan Bolt 
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NIEUWS JUNIOREN
TRAINERS opgelet
Willen de trainers er op toezien dat op de trainingsavonden de JUISTE kleedkamers worden gebruikt. Op het 
ogenblik gebeurt het teveel dat de jongens niet in de goede kleedkamer zitten. Alvast bedankt.

Zaalvoetballen op 27 december !!!!!!!!

Waar ?             : in de sportzaal in de Amstelstraat in de Oudorperpolder
Wie ?             : A3 – A4 – B3 – B5 – B6 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7
Hoe laat ?            : de C-junioren ’s morgens, de A- en B-junioren ’s middags
Wat kost ‘t ?            : je betaalt € 1,- aan je begeleider en speelt zéker 1½ á 2 uur !
Hoe geef je je op Hoe geef je je op  ?       : via je eigen begeleider, vòòr 11 december !

Het wel en wee van de junioren !
Goed nieuws van de kant van A1, minder goed nieuws van de B1 en C1.

A1 heeft zich middels 2 overwinningen weer richting de middenmoot gespeeld. De lastige uitwedstrijd bij Vitesse 
werd, na een 2-1 achterstand, met 4-2 winnend afgesloten. Opmerkelijk waren de 4 assists van Robin de Vries !
Thuis tegen het onderaanstaande K.F.C. werd een moeizame 1-0 overwinning geboekt middels een penalty.
En zo staan de zaken er ineens weer een stuk prettiger voor, maar we denken ook dat er nog heel wat punten 
bijgehaald moeten worden om niet steeds naar onderen te hoeven kijken. We hebben er alle vertrouwen in, dat 
coach Mark en zijn spelers dat gaat lukken.
Kon de thuisnederlaag (4-5) van C1 tegen Zeeburgia nog een beetje op het conto van de scheidsrechter 
geschreven worden, in Volendam lag het geheel aan de eigen ploeg, dat er voor de 2e keer achtereen verloren 
werd (3-0). Jammer, want zo blijft er van de riante 3e plek niet meer over. Komende zaterdag herstel tegen 
Schagen voor de beker en dan met frisse zin beginnen aan de 2e seizoenshelft bij Wherevogels !
De thuiswedstrijd van B1 tegen de Zouaven werd afgelast. Het kon niet voorkomen dat B1 afgelopen zaterdag 
alweer tegen een nederlaag aanliep. In Haarlem werd met 2-1 verloren van de Kon.HFC.

Afgelastingen zorgden op Sint Maarten voor een zeer beperkt programma.
Wél speelde B3 van Gerrit van Loon. Ze deden wat van ze verwacht werd:winnen en wel met 3-0. Afgelopen 
zaterdag konden ze wederom de 0 vasthouden in de thuiswedstrijd tegen Foresters (6-0).
B5 streed tegen Koedijk voor wat ze waard waren, maar bleef toch met lege handen staan (2-3), al was een 
gelijkspel verdiend geweest. Maar ja, dan had die bal in blessuretijd niet tegen de lat moeten gaan, hè ?
In Schagerbrug werden ze door de plaatselijke B1 van Vesdo met 10-1 van de mat geveegd. Kansloze missie dus !
Ook de C5 speelde 2 keer. Beide keren stond er na afl oop 5-3 op het ruilformulier. Een nederlaag  bij SSV en een 
overwinning op Graftdijk dus !
De overige C-junioren leden afgelopen zaterdag allemaal een nederlaag: C2 ging onderuit bij Foresters C2 met 4-
0. C3 zag koploper Berdos een 1-0 achterstand goedmaken en uitliopen tot 1-6. C4 verloor nipt met 4-3 bij Alkm. 
Boys en C7 ging koppie onder met 5-1bij Koedijk C6.
Allemaal verloren ? Nee !
Dan doen we C6 tekort. Ze gaan de laatste tijd als een speer, want ze konden weer 2 overwinningen bijschrijven !
Bij de A-junioren zagen we A3 alweer winnen: 4-2 van Koedijk A3. Maar als we de krant moeten geloven, liepen ze 
bij Dirkshorn A1 tegen hun eerste nederlaag aan. ’t Is toch nietwaar, heren ???
A2 speelde ook weer eens en wel tegen koploper Zilvermeeuwen A1. Helaas was de tegenstander sterker en werd 
er met 1-4 verloren. Ook B2 verloor, maar met 10-1 bij Hollandia B2 verliezen is wel érg grof.

De eerste competitiehelft zit er, op wat nog in te halen wedstrijden na, op. Hoog op de ranglijst staan de A3 en de 
B3. Beide teams gaan voor het kampioenschap ! 
We zullen ze goed blijven volgen en wensen ze veel succes !
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 5 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 24 nov 19.00  ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
vr. 24 nov 21.05 thuis De Oostwal zvv Mazolas 1 32687  Bekerwedstrijd
vr. 01 dec 21.50 uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 5 28331
ma. 04 dec 21.05 thuis Sportpaleis Alkmaar Fast Five Rijnaarts 1 13916
vr. 15 dec 20.10 uit De Hoornse Vaart Mix/Makelaar. Alkm. 2 27425

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 22 nov 21.05 uit Zwaag BZV 2 33208  Bekerwedstrijd
wo. 29 nov 22.00 uit De Myse Ursem 3 13815
wo. 06 dec 21.05 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 2 13913

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
di. 21 nov 21.55 thuis De Oostwal Alkmaarsche Boys 2 33276  Bekerwedstrijd
wo. 13 dec 19.15 thuis Sportpaleis Alkmaar SVW’27 10 22422
wo. 20 dec 19.15 thuis Sportpaleis Alkmaar de Krocht 1 11869

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 22 nov 20.10 uit De Myse FC Hoogtepunt 3 33211  Bekerwedstrijd
wo. 29 nov 22.00 thuis De Oostwal Plubos 3 6796 
ma. 04 dec 19.00 ZAALDIENST Sportpaleis Alkmaar ZAALDIENST 2e beurt
ma. 04 dec 22.00 thuis Sportpaleis Alkmaar HZV de Witburger 9 28431 
di. 12 dec 21.00 ZAALDIENST De Oostwal ZAALDIENST 2,5e beurt
di. 12 dec  22.00 thuis De Oostwal PZC 5 11654 

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 22 nov 19.15 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 4 33210  Bekerwedstrijd
vr. 24 nov 22.00 uit Geestmerambacht A BOL 1 15597 
wo. 29 nov 21.05 thuis De Oostwal Mazolas zvv/wij 2  16906
wo. 06 dec 22.00 thuis De Oostwal BOL 1 28368

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 22 nov 20.10  thuis De Oostwal Hink Sport/LSVV 3 23884 
wo. 29 nov 22.00 uit Het Vennewater Foresters’71 2 13862
wo. 06 dec 21.05 uit Noorderend Hink Sport LSVV 3 13963
wo. 20 dec 20.10 uit De Myse OZV/Eetcafé de Otter 2  13395

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
ma. 27 nov 19.15 thuis De Hoornse Vaart Wognum Nicols C-1 146087
vr. 08 dec 19.15 uit Sportcentr. De Weyver ZHO/De Weyver C-1 146088
    De Weijver 6 Hoogwoud  
ma. 11 dec 19.15 thuis De Hoornse Vaart WMC/’t Raethuys C-1 146086
ma. 18 dec 19.40 uit Spartahal SZVV/Schagen C-1 146085
    Zuiderweg 2A Schagen  

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

Kantinediensten:

25 november: 

Amber de Haan en Larissa van der 
Ham

2 december: 

Jolanda Hart en Andrea de Wit

De kantinedienst is van 
9.00 – 13.00 uur

Damesteam Ajax ver weg
FC Twente maakte onlangs bekend dat het een professionele tak van vrouwenvoet-
bal gaat oprichten. Naast een professioneel damesteam wordt er zelfs een complete 
jeugdafdeling voor meisjes opgericht. Ajax normaal gesproken toch een voorloper 
op voetbalgebied - beschikt nog niet over een dameselftal. 

Waarom eigenlijk niet, Martin van Geel? ‘Er is nog niet over nagedacht. Tenminste, 
niet in mijn tijd: begint de technisch directeur. ‘Persoonlijk sta ik er best positief 
tegenover. Ik heb zelf twee dochters die allebei voetballen. Maar het moment dat 
we dit bij Ajax invoeren, is nog ver, ver weg.’ (redaktie “Ajax Life”, uitgave van de 
supportersverenging Ajax)

WGW Da1 - Kolping Boys Da3 (9-0)
Op een regenachtige zondagmorgen was het de coach die te laat was. Nog voordat de uitleg daar was kreeg hij de wind al van 
voren. Maar wind was er al genoeg en niet alleen in Alkmaar. Via wat vogels pikten we het winterkoninkje op en de reis naar 
Den Helder kon beginnen. Iedereen had aan de routebeschrijving gedacht maar sommige daarvan lagen nog braaf uitgeprint 
op de printer thuis. Desondanks waren we om kwart over tien op het terrein. Na een korte warming-up troffen we de in geel 
geklede WGW-dames aan. In een 4-4-2 opstelling probeerden we eerst het spel aan te kijken. We wisten dat het een zware 
dobber zou worden gezien het enorme aantal doelpunten dat zij reeds voor hebben. En ook wij mochten in 2 minuten de 1e 
incasseren. Een hoge bal was voor Larissa echt te hoog. Evenzo was het vrij gauw duidelijk dat geen enkele tactische verander-
ing er iets aan zou kunnen doen dat we hier een resultaat zouden halen. De technisch begaafde nummers 5 en 16 kwamen 
vanuit telkens vanuit de verdediging op, omspeelden wat middenvelders en schoten vanaf 20 meter keihard op doel. Ook 
vanaf de fl anken kwam de bal regelmatig in onze 16 en na amper 30 minuten stond het al 4-0. Of het nu is om in het lijstje 
van doelpuntenscoorders is of onder druk van de tegenstander, Lisa en Mariska wisten de bal feilloos in te schieten. Helaas 
wel het verkeerde doel. Boven ons dreigden donkere wolken die vooraf werden geaan door windkracht 6 tot 7. Toch maakten 
de WGW-ers hier slechts 1x gebruik van door ons net te doen bollen. Het had evenzo al 9 tot 10-0 kunnen staan. Tegen het 
einde van de 1e helft sprak ik met de coach van WGW af dat als het heftig ging plenzen we de wedstrijd zouden staken. Het 
bleef echter droog. De 2e helft moesten we vooral als een oefenpot zien. Ook voor Manon en Caróó was het leerzame pot, het 
spelen tegen een veel betere tegenstander. We schakelden om naar 5-4-1 door Tamara weer achterin te laten spelen. Dit hielp 
wel maar voorkwam niet dat we toch nog 4 treffers tegen ons kregen. Deze wedstrijd was door de harde wind en de scherp-
staande spitsen bij uitstek geschikt om op de buitenspelval te spelen. Tot 6x toe ging de vlag omhoog en de scheids reageerde 
attent. Hiermee wil ik niet zeggen dat wij dit intuïtief beheersen. Hier zullen we nog veel op moeten trainen. Al met al dus 9-0. 
Een uiterst faire wedstrijd met een leuke en zeer sportieve tegenstander. Er speelde een meisje van 13 en één van 14 mee. 
WGW hoort echt hoger en ik zou ze in overweging willen geven halverwege het seizoen een promotie aan te vragen naar de 3e 
klasse A waar maar 9 teams in zitten en waar ze bijvoorbeeld Dames 2 van Kolping Boys tegen zullen komen. In zijn geheel niet 
teleurgesteld reden we huiswaarts om in de kantine van Kolping Boys de 2e hefl t te spelen.

•Doe mee aan de “Dag van de Dialoog” op donderdag 14 decem-
ber!
•Doe mee aan de “Dag van de Dialoog” op donderdag 14 decem-
ber!
•Doe mee aan de “Dag van de Dialoog” op donderdag 14 decem-

Een lunchgesprek van 12.30 tot 15.00
Op die dag zijn alle inwoners van Alkmaar uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema “erbij horen”. Een 
keertje geen debat, maar een kans om open naar elkaar te luisteren en te vertellen over je eigen ervaringen en wensen. Een 
unieke kans om stadsgenoten te leren kennen, met een lekkere lunch op een verrassende plek - van buurthuizen tot banken 
en van scholen tot supermarkten. De dialoog is voor iedereen. Voor vrijwillgers, huismannen, directeuren, studenten, metaal-
bewerkers, verkoopsters, hulpverleners, gepensioneerden en alle andere Alkmaarders. Er zijn geen kosten aan verbonden.

MELD JE AAN OP:  www.alkmaarindialoog.nl
De Dag van de Dialoog is een initiatief van het Dialoogplatform Alkmaar.
info@alkmaarindialoog / 072-5154400 of bel Gerard Floris tel: 072-5115230

TRAINERS opgelet
Willen de trainers er op toezien dat op de trainingsavonden de JUISTE kleedkamers worden gebruikt. Op het 
ogenblik gebeurt het teveel dat de jongens niet in de goede kleedkamer zitten. Alvast bedankt.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 25 november

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1   Vrone D1   11:30   ----------   K. de Goede   
D4  SVW 27 D5  10:15  09:45  Pertti Marees  
MD1  BOL D3  11:30  10:45  Rob Pater  
E4  Kolping Boys E6  09:00  08:30  Sean de Jongh  
E7  Reiger Boys E5  10:15  09:45  Dennis Hartman  
E9  Graftdijk E2  11:30  11:00     
F2  Foresters F2  09:00  ----------       
F8  BOL F3  09:00  08:30  Rutger Vis  
F10  Kolping Boys F12  09:00  08:30  Mark van Minde

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2   Koedijk D3   10:15   ----------          
E1  SVW 27 E1  10:15  ----------        
E3  VZV E1  09:30  08:25     
E5  Koedijk E3  10:15  09:25     
E8  KSV E2  10:45  09:55     
F6  Victoria Obdam F3  10:00  09:05     
F9  SVW 27 F14  10:00  09:10     
F11  KSV F6  09:30  08:40     
MP1  Foresters MP4  10:15  09:20 minipupillen

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

let op  let op   let op  
Aan de begeleiders van de Fjes en 
de kabouters en de mini`s 

Willen jullie zo spoedig mogelijk een 
verhaatje inleveren over jullie team 
voor sinterklaas  We hebben er pas 
twee binnen 

Wij hopen op jullie medewerking

Monique Ebbeling 0646575626

Melanie Brakels    0648969892

Zaterdag 2 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1   Koedijk D2   11:30   ----------     K. de Goede   
D2  Foresters D2  09:00  ----------     Pertti Marees  
D3  SVW 27 D3  11:30  11:00  Nikita Pater  
D7  Graftdijk D2  10:15  09:45  Rob Pater  
E4  AFC 34 E2  11:30  11:00     
E6  Apollo 68 E1  09:00  08:30  Niels Bakker  
E7  Bergen E1  10:15  09:45  Mark van Minde  
E9  Reiger Boys E6  11:30  11:00  Dion Huisman  
E10  SVW 27 E11  11:30  11:00     
F1  Koedijk F1  10:15  ----------    Thijs Groot  
F2  Reiger Boys F2  09:00  ----------     Dennis Hartman  
F3  Alcmaria Victrix F2  09:00  08:30  ouder  
F7  Foresters F7  09:00  08:30  Sean de Jongh  
F10  DTS F7  10:15  08:30  ouder  
F11  SRC F8  10:15  09:45  Rutger Vis

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5   Graftdijk D1   10:00   09:00       
D6  SVW 27 D8  10:15  09:25     
MD1  Hugo Boys D2  10:00  09:00     
E1  Uitgeest E1  11:30  ----------        
E2  Foresters E2  10:15  ----------        
E3  Reiger Boys E3  11:00  10:15     
E5  SVW 27 E5  09:00  08:10     
E8  Hugo Boys E2  11:00  10:05     
E11  Reiger Boys E7  09:45  09:00     
F4  Foresters F4  09:00  08:10     
F5  Vrone F2  10:45  09:55     
F6  Berdos F4  09:30  08:40     
F8  Zeevogels F3  11:00  10:05     
F9  Duinrand S F5  10:00  09:05     
MP1 HSV MP3  09:00  08:10 minpupillen
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PUPILLENNIEUWS

   Beste voetbalvrienden en vriendinnen,

Zoals vele van jullie weten kom ik binnenkort weer naar Nederland. 
Ik heb in mijn agenda ook nog een gaatje gevonden om bij Kolping 
Boys langs te komen. Omdat zoveel kinderen tegelijk Sinterklaas 
niet aankan, kom ik twee keer langs. Namelijk voor de d-tjes en e-
tjes op maandagavond 27 november vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Voor de f-jes, mini‛s en kabouters kom ik op woensdagmiddag 29 
november vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur. Graag wil Sinterklaas weten 
wie er allemaal komen zodat ik weet hoeveel cadeautjes ik mee 
moeten nemen.
Ik hoop jullie allemaal te zien!

Groetjes Sinterklaas en zijn Pieten.

Afgelopen zaterdag zijn de top GCA loten verkopers gehuldigd.

Marian de Vries had alles goed bijgehouden en deze toppers kregen hun prijzen van Gerard Twisk.
Van rechts naar links 1 e plaats Sander Bos met 55 loten, 3 e Nick Molenaar met 43 loten en daarnaast de 
aanvoeder van de D4 het best verkopende team. Bart Groot was helaas ziek maar Nienke heeft de prijs 
meegenomen. Alle pupillen die hebben meegedaan aan de GCA actie enorm bedankt.
Zij hebben wel €1900,00 voor de club verdiend.



-14-

PUPILLENNIEUWS

Pupillennieuws
DEEN Jeugdsponsoractie

De Deen jeugdsponsoractie heeft een prachtige opbrengst opgeleverd van EUR 1.048,--. Namens de pupillencommissie wil-
len wij DEEN Supermarkten hartelijk danken en tevens ook alle leden, die hun muntjes in de koker van Kolping Boys hebben 
gedeponeerd.

Inhaalprogramma 25 november
Aanstaande zaterdag wordt er geen compleet programma gespeeld in verband met inhaal/beker wedstrijden. Dus diverse 
teams zijn 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 dit seizoen hebben wij een groot 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 

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.

F12
 Het is zover er zijn voldoende spelertjes om een nieuw negental te vormen. De allemaal nieuwe leden zijn in de F12 inge-
deeld. Alleen dient een elftal wel begeleid en getraind te worden. Wellicht is er een ouder van een speler uit het elftal die 1 
of beide functies wil uitoefenen. Het begeleiden houdt het volgende in, het zorgen dat er een volledig elftal op zaterdag is 
(tijdens de wedstrijd) een opstelling en de wissels coördineren. De trainer zorgt voor een training op de woensdagmiddag 
waarbij oefeningen, materiaal (pionnen ballen etc) beschikbaar word gesteld door Kolping Boys.

Zonder trainer/begeleider kan er niet worden gevoetbald door onderstaande spelers. Dus meld u zich aan voor een paar 
uurtjes per week.

De volgende spelers zijn in de F12 ingedeeld:

Julian Gonggrijp
Dylan Gonggrijp
James Suasso de lima de Prado
David Oosterhof
Julian Takels
Mike Stam
JP Papaioannau
Jay Snijders
Sam Berkhout

Voor informatie vragen enz. kunt u zich wenden tot

Ronald Gonggrijp F-pupillen coördinator

Tel: 072 5641442 of 0629625849
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PUPILLENVERSLAGEN
Berdos D1–Kolping Boys D2  (5-1)

Een wedstrijd met twee totaal verschil-
lende gezichten. In de eerste helft een 
veel sterker Kolping Boys dat echter de 
kansen niet benutte. Na rust een drama-
tisch slecht draaiend team dat door Ber-
dos met 5-1 van de mat werd gespeeld. 
De eerste aanvallen waren voor Berdos. 
Vooral Charlie kwam tekort tegen de 
handige en snelle linkerspits van de Ber-
genaren. Toch nam Kolping Boys al snel 
het initiatief over, waarbij vooral  Nick 
en Wouter elkaar regelmatig vonden. 
Uit een van die combinaties kwam de 
laatste in de 10e minuut alleen voor 
het Bergense doel. Zijn inzet ging ech-
ter net voorlangs. Door een slordigheidje 
van Tim kwam Berdos vlak voor rust op 
voorsprong: 1-0. Toch ging de Kolping 
Boys-aanhang opgewekt rusten in de ve-
ronderstelling dat de klus in de tweede 
helft wel geklaard zou worden. Immers, 
thuis was Berdos met 4-1 verslagen en 
in het 2e halfuur had de ploeg de straffe 
wind mee. Maar wat een teleurstelling! 
Met Nick en Wouter aan de kant  en een 
sterk door elkaar gehusselde ploeg liep 
het ineens helemaal niet meer. In plaats 
van dat Berdos in het defensief werd 
gedwongen, moest Kolping Boys terug. 
En de Oudorpse verdediging was als een 
zeef. In de 40ste minuut sloegen de Ber-
genaren 2 keer snel achter elkaar toe: 
3-0. En 5 minuten later ging de wedstr-
ijd defi nitief op slot (4-0). Kolping Boys 
deed nog wel iets terug. Vooral Dimag-
gio werkte hard en een van zijn passes  
bereikte Julian die de eer voor Kolping 
redde: 4-1. Maar nog was het leed niet 
geleden. Vlak voor tijd maakte Berdos 
de vernedering compleet: 5-1. Een wed-
strijd om heel gauw te vergeten. 

Paulus

Kolping Boys D4 – Dynamo D1 
(4-7)

Na een week gedwongen rust weer aan 
de bak. Voor aanvang van de wedstrijd 
mag D4 een bal in ontvangst nemen om-
dat ze de meeste Grot Clubactie loten 
hebben verkocht. Vandaag wacht de ko-
ploper waarvan uit met 10-1 is verloren. 
In het begin gaat het gelijk op. De beste 
kans is voor Kolping Boys. Vigo omspeelt 
knap de keeper maar verzuimt vervol-
gens te scoren. Dennis, Jim, Ricardo Ap-
pelman en Ricardo Reus staan achterin 
goed en Dynamo komt er niet door. Na 
een kwartier is het toch raak. Een snelle 

aanval door het midden en de stand is 
0-1. Kort daarna twee snelle counters 
en het is 0-3. Na een keihard afstand-
schot is het 0-4 en een afstraffi ng dreigt. 
Maar vlak voor de rust is het twee keer 
raak voor Kolping Boys. Eerst wordt een 
goede dieptebal van Mike op Ugur goed 
door laatstgenoemde afgerond. Vlak 
daarna zorgt Justin met een bekeken 
schuiver voor de 2-4.  Na de rust een 
sterker Kolping Boys. Dit resulteert in de 
3-4. Michael haalt met zijn rechtse doel-
treffend uit. De beste kansen zijn voor 
Kolping Boys, maar Fabian, Vigo en Ryan 
zijn niet gelukkig in de afronding. Daar-
na wordt het door een snelle uitval van 
Dynamo 3-5. Ugur weet met een rake 
kopbal de stand weer op 4-5 te brengen. 
Als Dynamo daarna in buitenspel scoort 
is het verzet van Kolping Boys gebroken. 
Jongens wel doorvoetballen als de sc-
heids niet fl uit!! Uiteindelijk bepaalt Dy-
namo vlak voor tijd de stand op 4-7. 

Niet onvermeld mag worden dat Jack en 
Mike op het middenveld een goede wed-
strijd hebben gespeeld. Na afl oop pen-
alty’s schieten. Opmerkelijk is dat ieder-
een drie keer raak schiet, behalve Jack 
en Mike. Zij benutten er elk vier. In de 
herkansing missen ze allebei drie keer. 
Vervolgens is het om en om en hierin 
komt Jack als winnaar te voorschijn. 
Omdat Jack 1 januari 2007 in Wales zit, 
mag Mike de eer van D4 verdedigen. 

Ni(coach)

Kolpingboys D5- Flamingo’s D1 

Uitslag: Sfeer 8 Plezier 8 Resultaat komt
nog.

Na de uitstekende wedstrijd van onze 
jongens vorige week tegen SVW’27 
moesten ze vandaag tegen de koploper, 
Flamingo D1. De selectie van Flamingo is 
duidelijk een maatje te groot voor ons en 
de andere elftallen in deze competitie. 
Daarbij bestaat Flamingo’s D1 grotend-
eels uit tweede jaars D-spelers en zijn wij 
eerste jaars D’s.  De wedstrijd hebben 
wij dus beschouwd als een goede oefen-
wedstrijd voor de verdediging. We gingen 
uitstekend uit de startblokken en wisten 
menige aanval te stoppen. Flamingo’s 
kon deze wedstrijd beschikken over hun 
uitstekende spits (jammer voor ons). 
Deze kwam na ongeveer 10 minuten vrij 
voor onze keeper die de bal aanvankel-
ijk goed kon stoppen maar de rebound 
ging er in. Hierna kon Flamingo’s diverse 

keren freewheelen door onze verdedig-
ing. Maar onze coach Willem had de dag 
ervoor goed opgelet bij de cursus voor 
elftalbegeleiders en bleef positief. De 
sfeer in het elftal was altijd al goed maar 
ook onder deze zware omstandigheden 
hebben onze jongens zich van hun be-
ste kant laten zien. In het veld werd er 
met positieve inzet gespeeld en werd er 
niet op elkaar gemopperd. Dit in tegen-
stelling tot onze tegenstanders die op 
elkaar bleven mopperen. Jammer want 
voetbal is in de eerste plaats plezier in 
het spel. Ook langs de kant hebben wij 
ons van onze beste kant laten zien en 
voor een ieder die na de komst van hun 
zoon of dochter thuis komt van een wed-
strijd. “vraag of ze lekker gespeeld heb-
ben” en niet “heb je gewonnen”. Het re-
sultaat komt namelijk vanzelf. Zo ook bij 
onze jongens. Diverse keren werd er ge-
jongleerd of we met 6 – 0 voorstonden. 
Leon stopte kort voor tijd ten koste van 
een blessure hun spits en Sander wist 
het laatste doelpunt van de wedstrijd te 
scoren. Toen was het tijd. Jammer voor 
onze jongens en geluk voor Flamingo’s, 
want we kwamen terug.

Bob

Kolping Boys D5 - Vios W. D2 (2-3)

Aan de omstandigheden lag het niet: 
prachtig najaarsweer, het A-veld, de oud-
ers gezellig op de tribune, Sinterklaas in 
aantocht. Waar dan wel aan? Aan de 
toch iets te sterke tegenstander onder 
de naam van Vios W. D2. Meteen vanaf 
het beginsignaal werd er fl ink druk uit-
geoefend. Veel aanvallen mondden uit in 
corners. Dat werden dan wel geen doe-
lpunten, maar na 12 minuten konden 
zij toch hun eerste punt neerzetten. Dat 
herhaalde zich zo’n 10 minuten later 
nog eens. Vlak voor de rust waren echter 
onze jongens aan de beurt. Vanuit een 
corner van Daan kon Thomas scoren. 
Dat gaat toch even anders de rust in. Na 
de rust werden onze jongens weer fl ink 
in de verdediging gedrukt, met wederom 
heel wat tegencorners. Na 7 minuten 
volgde toch weer een tegendoelpunt, 1-
3. Het gat werd groter en het werd zeker 
niet makkelijker, want ze bleven komen. 
Maar zie daar, met nog 3 minuten te 
gaan, wist Maarten vanuit een voorzet 
van Jesse nog 2-3 te maken. De gruizig-
heid om nog een punt te maken werd 
niet beloond.                                                               

Louis
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PUPILLENVERSLAGEN
D6 komt op stoom

D6 moest vandaag, 18 november, aan-
treden tegen KSV D4. Op papier moest 
dit makkelijk kunnen want ze staan on-
deraan. En de laatste weken gaat het 
fantastisch met de D6 er werd zelfs 
gewonnen van de medekoploper. Maar 
voetbal blijft voetbal en je weet het 
natuurlijk nooit. We misten vandaag wel 
Vincent (eens in de twee weken) en Ali 
(ziek). Bij afwezigheid van Ali was Youri 
vandaag aanvoerder.

Vanaf de aftrap werd de bal naar Youri 
gespeeld, die twee man passeerde en 
op de lat schoot. Daarna kreeg rechts-
buiten Jason een paar mooie kansen, 
maar helaas ging de bal er niet in. Kolp-
ing raakte niet in paniek maar bleef 
goed voetballen en overspelen. Het 
middenveld van D6, de meiden Rosa, 
Judith en Laura met hulp van Ilian hield 
goed stand. Meiden het gaat elke week 
steeds beter. 

Na een mooie voorzet van Jason scoorde 
Youri halverwege de eerste helft de 1-0.  
Rachid die eerst wissel was ging zich nu 
ook op het middenveld posteren. Wesley, 
keeper had niets te doen en was blij dat 
er af en toe een zwarte piet langs kwam. 
Als er al wat gevaar kwam van KSV dan 
stonden Bojan, Sander, Thomas en Roy 
goed op hun plek. KSV heeft geen en-
kele kans gehad de eerste helft.

Met 1-0 dus de rust in. Nu maar hopen 
dat D6 in de tweede helft zo door blijft 
gaan, want soms laten ze zich zakken in 
de tweede helft en maken ze het zich nog 
moeilijk. Maar vandaag niet, ze bleven 
goed door voetballen. Na een paar moo-
ie actie’s was het gelukkig weer raak en 
scoorde Youri zijn tweede doelpunt weer 
op aangeven van Jason. 

Vlak daarna was het de beurt aan Ilian 
die scoorde uit een corner, die Jason 
ook nam. Jason zo zie je maar, als je zelf 
niet scoort is het heel belangrijk om een 
ander te laten scoren. Het maakt niet 
uit wie er scoort. Bij deze stand was het 
overspelen van de meiden en jongens 
van D6 een beetje rommelig. Het ging 
misschien te makkelijk, maar uitein-
delijk scoorde Ilian nog een keer na wat 
gerommel in de defensie bij KSV.

4-0 was dus de uitslag en ging iedereen 
tevreden naar de kleedkamer. Als jullie 
goed overblijven spelen, dan zullen jullie 
in de toekomst menig tegenstander ver-
rassen. Dus iedereen opgepast D6 komt 

op stoom.

Groetjes Monika.

Het wel en wee van de E1

Vorige week moesten we weer thuis 
spelen en wel tegen vitesse’21. Op 
papier een redelijke tegenstander 
maar er moest wel van te winnen zijn. 
De Boys waren al vroeg aanwezig, want 
er zouden penalty’s genomen moeten 
worden, maar dat ging niet door. Daarom 
waren de boys wel erg lang op het veld 
aanwezig. Of dit dan ook de reden was 
voor het lauwe begin van de wedstrijd, 
weet ik niet maar het viel wel op. Naar-
mate de eerste helft vorderde begon-
nen de goede combinatie’s te komen 
wat resulteerde in een aantal goede 
mogelijkheden, maar helaas was het 
doel soms te klein (afstandschoten van 
Mustafe en Ronald) of het waaide mis-
schien te hard. En ja hoor na een mooie 
voorzet van Rutger kon Rodney de bal 
inkoppen. Martin, gelegenheidskeeper, 
pareerde ook nog een mooi schot van 
Vitesse en Dylan, Wence, Gijs en Mathijs 
hielden het verdedigend goed op orde. 
Ronald was een beetje ongelukkig in 
de afronding, maar na weer een goede 
voorzet van Rutger kopte Rodney hem 
fantastisch achter de doelman, 2-0. Dit 
was ook de ruststand. Na de thee stond 
Rodney op doel en lieten de boys het 
weer een beetje lopen wat wel vaker het 
geval is de laatste weken. Halverwege 
de tweede helft scoorde Ronald na een 
fraaie actie van Mustafe, gelukkig voor 
Ronald want hij begon al een beetje 
moedeloos te worden van de gemiste 
kansen. Een ongelukkige situatie voor 
het doel van Rodney zorgde voor de te-
gentreffer, wat voor Vitesse het sein was 
om door te gaan. Mede door de hulp van 
Mustafe in de verdediging en het keepen 
van Rodney bleef het 3-1. Boys, dit was 
een slecht gespeelde wedstrijd maar 
toch gewonnen en dat is ook belangrijk. 
Vandaag, 18 november, moeten we naar 
LSVV. De eerste uitwedstrijd van de vijf 
die we achter elkaar moeten spelen. 
We hadden Martijn, keeper van E2 mee 
omdat we Wence de komende weken 
helaas moeten missen. Hij heeft het aan 
zijn heup en mag voorlopig niet voetbal-
len. WENCE namens de boys en de oud-
ers wensen we je heel veel sterkte toe 
en hopen je toch na de winterstop weer 
te begroeten. De wedstrijd begon een 
kwartier later, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Vanaf het begin waren 
de boys gretig en werd er goed over-
gespeeld, wat al een paar mooie kansen 
opleverde, maar nog niet resulteerde in 
een doelpunt. Op een gegeven moment 
scoorde Rutger een mooi doelpunt op 
aangeven van Ronald en voordat de 
toeschouwers het doorhadden had Rut-
ger er al weer een in liggen. Rutger zou 
er in de eerste helft wel vier maken en 
Mustafe één. Ook Rodney (paal), Ronald 
(net over en naast) en Mustafe hadden 
nog kansen. En verdedigers Dylan, Gijs 
en Mathijs gaven LSVV totaal geen kans, 
Martijn begon zich al af te vragen of hij 
ook nog wat te doen zou krijgen. Met 5-0 
dus de rust in, wat zou de tweede helft 
ons brengen? Zoals wel vaker begon het 
wat slapjes, maar daar was de stand nu 
ook debet aan. Nadat Joery zijn jongens 
te kennen had gegeven te blijven voet-
ballen kwamen de mooie combinatie’s 
weer boven. Nu was het Dylan die een 
mooi doelpunt maakte. En de hardwerk-
ende Martin was ook zeer dicht bij een 
doelpunt. Rutger nam er nog één voor 
zijn rekening en Ronald die ook deze 
wedstrijd ongelukkig was in de afrond-
ing maakte toch nog een hattrick (3). 
Kop omhoog houden hoor Ronald, ook 
mooie voorzetten aan een ander is heel 
belangrijk. Boys jullie hebben deze wed-
strijd laten zien dat als jullie goed blijven 
overspelen, het leuk is om naar te kijken. 
Het maakt ook niet uit wie er scoort, als 
er maar gescoord wordt.

Groetjes Monika.


