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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

Helaas lieten de weergoden ons afgelopen weekeinde in de steek, waardoor 
het overgrote deel van de wedstrijden werd afgelast. Wat wel opviel was de 
knappe overwinning van Heren 1 uit tegen DTS 1 (0-2), en het verlies van con-
current Helder 1 tegen Koedijk 1 (0-1). Het verschil in verliespunten tussen 
de nr. 1 Helder en Heren 1 is daardoor geslonken tot 3!!

Verderop in de treffer komt u nog de uitslag van de laatste klaverjasdrive 
tegen (18 tafels).

Ook vindt u verderop in de treffer de tussenstand aan van de welbekende 
paasquiz.

De redactie.
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INBRAAKPREVENTIE  + UIT DE MEDIA

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Geel-Zwart ‘30 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Chinees-Ind.Rest Po On.
      Herenweg 81 A 1829 AC Oudorp/Alkmaar

      072-5113096.
& 

 Conijn Parket en Projectvloeren.
       Kamerlingh Omnesstraat 15 1821 BP Alkmaar.

       Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en particulieren.
       0725206564.

Inbraakpreventie en toegangspoort
 Naar aanleiding van de 2 inbraken in onze kantine, die een maand geleden kort achter elkaar plaatsvonden, worden er de ko-
mende tijd een aantal maatregelen getroffen. Een van de maatregelen die al genomen is, is het volledig afsluiten van de toegang-
spoort, zowel de grote als de kleine. Dit betekent dat de papiercontainers niet meer dag en nacht te bereiken zijn. Houdt u daar 
met het afl everen van oud papier a.u.b. rekening mee, doe het tijdens de openingstijden van ons complex. In de praktijk: zaterdag 
en zondag van 08.00 tot 18.00 en doordeweeks van 08.00 tot 22.00 uur.     

 Aan trainers en kantinepersoneel vragen we om bij het afsluiten beide poorten op slot te doen. 

 Gerard Venneker, secretaris  

Uit de media ………..
De redactie van de Treffer werd deze week op een wel zeer aangename manier verrast. De Spits (gratis dagblad vooral 
verkrijgbaar in de NS-stations) meldde het volgende verfrissende en opmerkelijke voetbalnieuws. Torquay United, een profclub 
uitkomend in de 4e divisie van Engeland, kondigde de volgende ingrijpende en historische maatregelen aan. Voetballers die bij 
deze club op de loonlijst staan en zich schuldig maken aan een zogenaamde “schwalbe” kunnen op ontslag rekenen! Eerst wordt 
na een showduikeling nog een waarschuwing uitgedeeld maar als dit tot een herhaling leidt dan volgt onherroepelijk hun congé. 

Heerlijk zoals die Engelsen ons toch altijd weer op alle gebieden weten te raken! Het is niet voor niets dat Engeland de baker-
mat van het voetbal genoemd wordt. Zal in Great Brittain de ommekeer komen voor het voetbal dat anders over een jaar of tien 
zichzelf helemaal kapot heeft gemaakt? Het is te hopen. Eigenlijk jammer dat dit bericht niet in alle talen van de EU verspreid gaat 
worden.  Eigenlijk zou het in het Engels alleen al volstaan. 

Maar: waar kennen we Torquay ook al weer van? Goed nadenken! Geen idee?

Hier en daar zal nu een kenner opstaan en zeggen: “Is dat niet dat plaatsje in Zuid-West Engeland waar Hotel Fawlty Towers was 
gevestigd?” Inderdaad! Het was even wennen, de humor van John Cleese en zijn companen. Maar inmiddels is het de meest suc-
cesvolle en meest herhaalde TV-serie in de geschiedenis. 

Dus (amateur)clubs in Nederland : misschien is het een idee hier wat mee te gaan doen! Waar UEFA- en FIFA-bobo’s tot nu toe 
niet in zijn geslaagd: gaat het die vermaledijde Engelsen wel lukken?

PUPIL VAN DE WEEK   bij de wedstrijd  Kolping Boys-Geel-Zwart ‘30
Naam: Emiel Langedijk  Leeftijd: 11 jaar Team: D5 Positie: middenveld
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  5 jaar
Op welke school zit je?    Murmellius 
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Zinadi Zidane
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?   Gewoon Top 40
Wat is je lievelingseten?    Niet iets speciaals
Wat zijn je hobby’s    Voetbal en Computeren
Wat is je lievelingswens?    Heb ik niet
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 9+10 december

Groep 2 en 1

Zat./Zon. 16+17 december

Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 9 december

08:30 uur: Senioren 1

12:30 uur:  Senioren 1

Zondag:  10 december

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur:  Junioren B4

Zaterdag:  16 december

08:30 uur: Senioren 2

12:30 uur: Senioren 2

Zondag:  17 december

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur: Junioren B5

Secretariaat:  

Zondag:  10 december

08:30 uur:  Cees Castricum en  
 ome Jaap

13:00 uur: Damescommisie en  
 N.Appeldoorn

Zondag:  17 december

08:30 uur: T.Vrasdiomk

13:00 uur J.Venneker

Zondag 10 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Geel Zwart 1 14.00 --------- R.F. Sporrel
3e Kolp. Boys 4 10.00 09.15 P. Ruys
6e Alkm. Boys 5 12.00 11.15 -------------
8e LSVV 6 10.00 09.15 A. v/d Hoeven
11e LSVV 8 14.00 13.15 J. Aydogan
12e Vios 7 14.00 13.15 P. de Blieck
A3 ZAP A2 12.00 11.15 C. de Goede
Da2 Fort W’veer Da3 10.00 09.15 J. Aydogan
Da3 Berdos Da2 14.00 13.15 H. van Ginkel
Da4 Sp. Kromm. Da1 12.00 11.15 P. Kramers
B2 Spirit B1 10.00 09.15 J. Jambroers

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e Vitesse 3 10.45 ---------
4e Kolp. Boys 3 10.00 ---------
7e LSVV 5 12.30 11.30
9e KSV 6 11.00 10.10
10e Vrone 9 14.00 13.10
13e ADO 18 13.15 12.15
A1 EDO A1 11.00 ---------
A2 HSV Sport A1 11.30 10.15
A4 Oosthuizen A1 13.00 12.00
                  

Zondag 17 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e ZAP 2 11.00 --------- J. Knulst
3e SVW 4 12.00 11.00 N. Neuvel
4e vrij   
6e Flamingo’s 3 12.00 11.15 M. Visser
7e Foresters 6 10.00 09.15 A. v/d Hoeven
9e Alc. Victrix 3 14.00 13.15 P. Kramer
10e Alw. Forward 7 10.00 09.15 P. Ruys
13e Alkm. Boys 12 14.00 13.15 J. de Wit
A2 West Frisia A1 14.00 13.00 J.P. Kruyer
A4 Fort W’veer A2 14.00 13.15 Sj. Schut
Da4 Geel Wit Da1 12.00 11.15 C. de Goede
B2 vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Hollandia T 14.00 ---------
8e Zeevogels 4 12.45 11.45
11e Foresters 7 14.00 13.15
12e SVW 9 14.00 13.15
A3 Verdo A1 12.00 10.45
Da1 t Goy Da1 11.30 ---------
Da2 KSV Da1 14.00 13.00
Da3 KSV Da2 11.00 10.00
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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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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. 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 voetbalseizoen een dagdeel terreindienst.  

De afgelopen weken is het gebeurd dat diver elftallen hun plicht hebben verzaakt en niet zijn komen op dagen, door wat voor 
reden dan ook.  Onder andere senioren 12 en 13. Vandaar ook dat senioren 13 aanstaande zondag zijn beurt gaat inhalen. 
Mochten zijn weer niet op komen dagen zal er worden overgegaan tot schorsen. Laat het niet zover komen en zorg dat je er 

bent.

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 08.30 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

Zaterdag 9-dec-06 8:30 Ochtend 1e  12:30   Middag   1e
Zondag 10-dec-06 9:00 Ochtend 13e  13:00   Middag   13e
Zaterdag 16-dec-06 8:30 Ochtend 2e  12:30   Middag   2e 
Zondag 17-dec-06 9:00 Ochtend B5  13:00   Middag   B5 

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 onmiddellijke 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 Jij bent verantwoordelijk en indien je vervanger Jij bent verantwoordelijk
niet verschijnt of je regelt niets dan wordt dat gezien als “niet komen opdagen”.

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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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 2+3 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e DTS 1 0-2
 2e Blokkers 2 3-1
 3e  AFC 3 afgelast
 4e DTS 3 afgelast
 6e Vrone 3 ???
 7e Duinrand 3 5-3
 8e Castricum 4 afgelast
 9e WMC 2 1-0/afgel.
 10e HSV 10 9-2
 11e Alkm. Boys 13 ???
 12e Wijk aan Zee 4 ???
 13e AFC 6 afgelast
 A1 Kon. HFC A1 afgelast
 A2 VVW A1 afgelast
 A3 Geel Zwart A1 afgelast
 A4 Kwadijk A1 afgelast
 B1 Purmerend B1 afgelast
 B2 Hellas Sport B2 ???
 B3 Koedijk B5 afgelast
 B5 L.S.V.V. B4 2-3
 B6 Victoria O B2 afgelast
 C1 de Wherevogels C1 afgelast
 C2 vrij afgelast
 C3 W.M.C. C1 afgelast
 C4 de Foresters C3 afgelast
 C5 Hugo Boys C1 afgelast
 C6 K.S.V. C3 afgelast
 C7 Koedijk C7 afgelast
 Da1 Seartum Da1 ???
 Da2 Limmen Da1 afgelast
 Da3 Alkm. Boys Da1 5-3
 Da4 Assendelft Da1 afgelast
 MB1 Jong Holland MB1 3-1
 MB2 vrij afgelast

Zaterdag / Zondag 25+26 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 3e Victoria 3 4-4
 4e vrij vrij
 6e Apollo 2 2-3
 7e LSVV 5 8-0
 8e LSVV 6 6-9
 9e KSV 6 5-3
 10e Vrone 9 3-8
 11e LSVV 8 2-4
 12e Vios 7 2-0
 13e ADO 18 0-3
 B2 Limmen B2 (BEKER) ??? 
 B3 Jong Holland B2 3-1
 B5 Sporting S B1 2-8
 B6 St. George B1 2-3
 C1 Schagen C1 (BEKER) ??? 
 C2 W.S.V.’30 C2 (BEKER) 2-2 KB wns
 C3 H.S.V. C2 3-1
 C4 Meervogels C2 5-3
 C5 Sporting S C1 5-2
 C6 Graftdijk C2 2-10
 C7 de Foresters C5 2-3
 Da1 Buitenveldert Da1 2-1
 Da2 Fort. Wormerveer Da3 3-0
 Da3 Berdos Da2 1-3
 Da4 Sp. Krommenie Da1 ??? 
 MB1 Uitgeest MB1 ??? 
 MB2 Zeevogels MB1 1-6

       Vrijdag 15 december 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 15 DECEMBER 2006Tot vrijdag 15 DECEMBER 2006
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VOETBAL ZORGPOLIS
Scoor nu de beste sportzorg met de Voetbal Zorgpolis

Zoals u wellicht weet is het najaar dé periode om u te oriënteren op een nieuwe 
zorgverzekering. Bent u op zoek naar een uitgebreidere dekking voor sportzorg, bijvoorbeeld 
voor fysiotherapie? En bent u geïnteresseerd in een aantrekkelijke korting op de jaarpremie? 
Kies dan voor de Voetbal Zorgpolis. De Voetbal Zorgpolis is in nauwe samenwerking met de 
KNVB ontwikkeld en gaat daarom verder dan een ‘gewone’ zorgverzekering. Iets voor u? Scoor 
nu het nog kan. Tot 1 januari 2007 kunt u uw oude zorgverzekering opzeggen. Het Alkmaars 
Verzekeringsbureau is u bij het afsluiten van de Voetbal Zorgpolis graag van dienst.

Als u nu kiest voor de Voetbal Zorgpolis bent u verzekerd van:
• Toegang tot een speciaal netwerk van geselecteerde sportfysiotherapeuten en
• Professionele sportcentra. 
• Ruime vergoeding van o.a. sportbraces, -brillen en steunzolen.
• Persoonlijke begeleiding naar kwalitatieve zorg door de SportZorgConsulent.
• Basisverzekering en aanvullende verzekering(en) met absoluut vrije keuze van zorgverleners in 

heel Nederland.
• De aanvullende verzekeringen Voetbal Zorgpolis Extra, Plus en Compleet zonder

medische acceptatie. 
• Ook gezinsleden en vrijwilligers van VV kolpingboys kunnen de Voetbal Zorgpolis afsluiten, zelfs 

als zij geen KNVB-lid zijn. Voor volwassen gezinsleden geldt ook de korting van € 80,- op de 
jaarpremie.

Het Alkmaars Verzekeringsbureau sponsort uw club met de Voetbal Zorgpolis actie
Naast de korting van € 80 op de jaarpremie en een ruimere sportdekking, krijgt uw clubkas van de 
Kolpingboys, voor iedere volwassenen die een polis afsluit € 20 per kalanderjaar van de Nationale 
Nederlanden en van ons kantoor doen wij er € 5 bovenop.

Leden en vrijwilligers van voetbalclub de Kolpingboys kunnen via het Alkmaars Verzekeringsbureau de 
polis afsluiten of meer informatie krijgen over dit speciale aanbod. U krijgt onafhankelijk advies over 
de specifi eke pakketten en vergoedingen. Onze adviseurs berekenen graag uw premievoordeel uit. De 
eerste € 25 ’s zijn al binnen, als u nu al een polis heeft via Nationale Nederlanden, Aegon en ONVZ en 
je laat deze omzetten naar een “Voetbal zorgpolis “. Want de zorgverzekeringen van de 3 genoemde 
maatschappijen, vormen al een contract met de zelfde voorwaarden.

Meer informatie: Alkmaars Verzekeringsbureau Tel. 072-5626243 Fax. 072-5626741
             Kijk op www.alkmaarsverzekeringsburo.nwww.alkmaarsverzekeringsburo.nl of www.kolpingboys.nl www.kolpingboys.nl
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UITSLAG KLAVERJASSEN

18 tafels        
op vrijdag 24 november 2006

U leest het goed. Wederom een mooi aantal van 18 tafels tijdens onze 2e drive. Maar de volgende drive is alweer 
aanstaande. Noteer alvast Vrijdag 15 december (de fameuze kerstdrive) in jullie agenda en voor de mensen die 
de kat uit boom wilde kijken: laat die kat maar zitten en kom gezellig.. Tenslotte wil ik de barbediening, en een ieder 
weet wij allemaal bedoelen, ontzettend bedanken. Grote klasse en natuurlijk zien we jullie allemaal graag weer terug 
op de 15 december.  

De Uitslag:

1e Emiel en Janneke     5395 punten
2e Ed Schmidt en Richard Mooser   5356 punten
3e Salvatore en Henk  5301 punten 
4e Jacinthe en Ans  5201 punten
5e Sander vd Lem en Stef Appel  5183 punten  
6e Pascal en Cor  5125 punten
Poedelprijs: Simon en Vera  5117 punten 

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

Bij deze nodigen wij, Kolping Boys senioren 7 en 9, uit om op vrijdag 15 december te komen kaarten. En is per elftal 
minimaal 6 personen aanwezig, dan ligt er al leuke attentie op jullie te wachten. En de mensen die de 1e en 2e drive 
aanwezig zijn geweest, weten dat de klaverjas- en loterijprijzen van zeer hoog niveau zijn en het wordt elke drive 
hoger.  

Andere Data om te noteren

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 (kom op tijd,vol is vol)  Start  20:00 uur

Tot vrijdag 15 december 2006.
Gerard Bobeldijk, Hanny Louwen, Marian Vingerling en Gerben van der Waal
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INTERNATIONALE SCHOLIERENSPELEN
International Children’s Game
Al vele jaren neemt Alkmaar deel aan de Internationale Scholierenspelen.

Ieder jaar worden er ergens in de wereld deze spelen gehouden. Er vinden competities plaats tussen jeugdatleten uit verschil-
lende steden van over de wereld. Naast een sportieve uitwisseling is er ook altijd ruimte voor een stukje cultuuruitwisseling. 
Het geheel doet, compleet met een openings- en sluitingsceremonie, erg denken aan de Olympische Spelen!!! 

Komend jaar vinden de spelen plaats in Reykjavik, IJsland, van 20 t/m 25 juni.

Omdat er bij deze spelen voor het eerst veldvoetbal gedaan kan worden, zal  Alkmaar, bij voldoende inschrijvers, een Alkmaars 
voetbal team af vaardigen. Dit kan een samengesteld team zijn met Alkmaarse talenten van verschillende verenigingen, of een 
team van een vereniging.

Meer informatie:

• Er zijn aparte teams voor jongens en meisjes 

• Ieder team mag bestaan uit 7 tot 10 spelers, geboren in 1992, 1993, 1994,1995. 

• Naar gelang het aantal aanmeldingen worden de teams ingedeeld in poules 

• De spelregels zijn de FIFA regels voor kleine velden. 

• Grootte van het veld is 68 meter bij 52 meter 

• Er wordt gespeeld met een bal maat 5 

• Elke wedstrijd duurt 2  x 20 minuten 

Het Sportbureau Alkmaar coördineert de Alkmaarse deelname aan het evenement, d.w.z. de inschrijving bij de organisatie, het 
organiseren van een informatie avond voor kinderen en hun ouders, contacten met de diverse verenigingen, het regelen van 
de reis en uniforme sportkleding voor de Alkmaarse atleten.

Per sport gaat er een coach mee van de vereniging, die de kinderen daar begeleid. Verder gaat er een hoofdcoach mee, die ter 
plekke de zaken rond de diverse sporten regelt.

Kosten

De organisatie in IJsland stelt de slaapaccommodatie ter beschikking ( in dit geval een schoolcampus) en draagt zorg voor eten 
en drinken.De kosten voor de gemeente vertegenwoordiger en de hoofdcoach worden betaald uit de bijdrage van de gemeente 
Alkmaar, evenals de sportkleding. De vliegreis voor de deelnemers en coaches komen voor rekening van de atleten. Geen ger-
inge bijdrage, helaas…. Sponsoring is mogelijk, maar het initiatief daarvoor ligt bij de verenigingen/deelnemers of ouders. Het 
Sportbureau kan wel ondersteuning bieden.

Voor meer informatie over het hoe en wat van de Internationale Scholieren Spelen, de website is: www.icgreykjavik.is

Heb je interesse om mee te doen met het voetbaltoernooi, neem dan contact op met Gerard Venneker (06-22986200)
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LEDENADMINISTRATIE

Van de ledenadministratie
Spelerspas:
Van de volgende voetballeden hebben we nog niet de beschikking over 
een spelerspas omdat er nog geen foto is ingeleverd.

Abdurhman      Artan                          Ronald             Hemmes                         Daniël            Schra                         
Josien             Bakker                         Mark               Leegwater                      Donny            Stapper                       
Fred               Bonsink                        Ilja               Samoilovitch                   Koen               de Weert                         
Binyame           Haije                          Marco              Scherjon                       Gunnar          Zitter                       

Graag zo snel mogelijk de foto inleveren anders kun je na 1 jan niet meer voetballen!!!

Contributie:
De volgende voetballeden zijn uitgesloten van het wedstrijdvoetbal i.v.m. het niet tijdig betalen van de contributie:

Martin             Stouthamer                     Patrick            Matulessy                      Sabina           Strijbis                      
Ludson             Bernardina                     Harry              vd Linden                         Dany               Martinus                      
Stefan             Huisman                        Juriël             Hooi                            
Rafaël             Barria Castro                         Binyame           Haije                          

Aanmeldingen:
De afgelopen weken hebben zich aangemeld :

Bart               Groot                          Hodan              A Mohamud                        Jolinda           Ligthart                      
Ben                Schlahmilch                    Marcel             Otte                           Bram              Muis                          
Daan               v Beusekom                       Auke               Krol                           Paul               Blaas                         
Mike               Stam                           Dennis             Kok                            Nick               vd Voort                         
Loïs               Polderman                      Jaap               Venneker                       Quinten          Molema                        
Jay                Snijders                       David              Oosterhof                      Jan                Koster                        
Jp                 Papaioannau                    Bouke              Brockhus                       Gunnar          Zitter                        
Christiaan       Joppe                          Tarkan             Akdeniz                        Sam               Berkhout                      
Dylan              Soeters                        Julian             Takals                         Lance             Beets                         
Jiske              Pardieck                       A.                  v Velzen                         Salvatore       Buonofi glio                   
Rick               Wobbema                        Giovanni           Dors                           Christian        Sluik                         
Dennis             Agafonov                       Simon              Jongkind                       Sara               Pattiapon                     
Khalid             Ben Lhoussaine                    Dylan              Gonggrijp                      Ray                Buongiovanni                  
Co                 Kunst                          Yourie             Bras                           Patrick           Evers                         
Jos                Bakker                         Scot               de Ruiter                         David              Myka                          
James              Suasso Lima de prado          Rowen             Blokker                 Remco           Koelman                       
Kayleigh           de Jongh                          Beracha           Feijkes                        Tamara          Verdel                        
Sharan             Gayadien         
                
Waarmee ons totaal op 936 komt te staan.
Allen van harte welkom en veel voetbalplezier gewenst.

Met vriendelijke sportgroet,
Jacques Peetoom
ledenadministratie@kolpingboys.nl
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 9 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B6 St. George B1 14.45 14.00 N. Pater
C1 Legmeervogels C1 13.15 ---------- R. Prikken
C4 Meervogels C2 14.45 14.00 N. Kieft
C6 Graftdijk C2 13.15 12.30 D. Makelaar
MB2 vrij   

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Fort. Wormerv B1 10.30 ----------   
B3 Jong Holland B2 09.00 08.00 
B5 Sporting S B1 14.30 13.30 
C2 K.S.V. C2 10.30 09.30 vriendschappelijk !
C3 H.S.V. C2 15.00 13.45 
C5 Sporting S C1 14.00 13.00 
C7 de Foresters C5 13.00 11.45 
MB1 Koedijk MB1 14.45 13.45 
                  

Zaterdag 16 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 D.E.M. A1 14.45 ----------       R. Muller
B3 A.F.C.’34 B4 13.00 12.15 A. v.d. Velden
B5 Sporting Krom. B3 14.45 14.00 J. Kraakman
C3 Adelbert C1 14.45 14.00 N. Kieft
C5 Dynamo C1 13.15 12.30 E. v. Dronkelaar
C7 Dynamo C2 13.15 12.30 D. Makelaar
MB1 Duinrand S MB1 14.45 14.00 H. van Ginkel
MB2 Reiger Boys MB2 13.15 12.30 H. Berghammer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 D.E.M. B1 11.00 ----------        
B6 Reiger Boys MB1 11.00 10.00
C1 Limmen C1 14.30 ----------        
C2 vrij !!  
C4 Koedijk C4 13.15 12.25
C6 Vrone C3 14.00 13.15

DIENSTEN:

Kantine:  

Zat./Zon. 9+10 december

Groep 2 en 1

Zat./Zon. 16+17 december

Groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 9 december

08:30 uur: Senioren 1

12:30 uur:  Senioren 1

Zondag:  10 december

09:00 uur:  Junioren B4

13:00 uur:  Junioren B4

Zaterdag:  16 december

08:30 uur: Senioren 2

12:30 uur: Senioren 2

Zondag:  17 december

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur: Junioren B5

  

Secretariaat/bestuursdienst: 

Zaterdag: 9 december

Paul Konijn en Raymond de Niet

Zaterdag: 16 decemeber

Paul Konijn en Jan Bolt 

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 ? :via je eigen begeleider, vòòr 11 december !  Je begeleider  
       heeft hiervoor een speciale lijst ontvangen.

Vanaf 8.30 zal de zaal open zijn en zijn daar de volgende begeleiders: Richard 
Meijer, Raijmond de Niet, Co Joppe en Jaap Zonneveld.

’s Middags hebben Richard Meijer, Jan Kraakman, Piet Ursem en Herman Berg-
hammer de leiding !
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PAASQUIZ
Het Paastoernooi van 2007
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de eerste tussenstand. Maar allereerst geven we de 4 juiste antwoorden. Hier komen 
ze:

1. AZ heeft in totaal 3 keer de wisselbeker gewonnen( in 1998 de C-junioren en in 2002 + 2005 de B-junioren).
2. Feijenoord is de Rotterdamse club die nog nooit de moeite heeft genomen ons toernooi te bezoeken.
3. FC Groningen won in 2003 beide wisselbekers.
4. En D.W.S. is de vereniging die door ons in 2000 weggestuurd is n.a.v. wangedrag door een supporter.

En dat brengt ons de volgende tussenstand na 4 vragen:

Er zijn 4 deelnemers met de maximale score van 4 goede antwoorden: Mark van Stipriaan, Bettine de Vries, Nico Kieft en 
Martijn van Dijk.
Drie goede antwoorden hebben Paul Konijn en Leo Wortel.
In de achterhoede vinden we Phuong Nguijen en Joery Rowinkel met 2 juiste antwoorden ,maar zij hebben de vragen 
3 en 4 niet op tijd beantwoord !! Of wisten ze de juiste antwoorden gewoonweg niet ?  Het zou zomaar kunnen 
natuurlijk…………………….
Hier komen dan weer de volgende 2 vragen:

5.        Hoeveel keer werd het Paastoernooi in de maand maart gehouden ?
           a.     3 keer
           b.     4 keer
           c.     5 keer

6.        In welk jaar werd in het Noord Hollands Dagblad/Alcm. Courant gesproken van
           “een Vlaamse coup op toernooi Kolping Boys “?
           a.     2000
           b.     2001
           c.     1999

Het wel en wee van de junioren
Afgelopen weekend natuurlijk weinig voetbal. En voor velen kwam dat vanwege de Sinterklaasdrukte goed uit.Het weekend 
ervoor een enkele afgelasting.
Zeer sensationeel was de bekerwedstrijd van C2 tegen W.S.V.’30 uit de Wormer. Na een 1-1 eindstand moest de beslissing 
vallen via de welbekende strafschoppenserie. Na een aantal rake penalties was het WSV dat moest toezien hoe de onzen de 
beslissende strafschop erin joegen. Doldrieste taferelen op het kunstgrasveld zoals het bij een bekerwedstrijd hoort. En C2 
dus in de volgende ronde. Keurig !
Ook C1 moest bekeren, maar daar was het aanzienlijk minder spannend, daar Schagen toch écht een maatje te klein was 
voor onze ploeg. Het werd uiteindelijk 4-0.
Zowel B3 als C3 wonnen met 3-1. Voor C3 is winnen niet zo normaal als voor B3. Maar deze overwinning van B3 was er één 
tegen een concurrent, Jong Holland. En dan telt het natuurlijk wel degelijk.
C3 won overigens van HSV en klimt daardoor richting middenmoot.
Ook C4 en C5 wonnen. C4 deed dat in Akersloot met 5-3 en C5 stuurde Sporting S C1 met een 5-2 nederlaag naar huis.
Sporting S B1 was de tegenstander van ons B5 en deze jongens uit Schermerhorn deden het aanzienlijk beter dan hun 
dorpsgenoten bij de C-junioren. Het werd uiteindelijk 2-8 !
Ook B6 moest tegen een B1-team en verloren nipt met 3-2 bij St. George. Jammer. Dat wordt dus revanche in de 
thuiswedstrijd !
Eindigen we de zaterdag met 2 nederlagen. C6 was met 10-2 kansloos bij Graftdijk C2 en C7 verloor nipt van de Foresters C5 
(2-3). Helaas.
Op zondag liet A3 wederom punten liggen. Werd er nog een week eerder met 3-1 verloren van Dirkshorn A1 (de eerste 
nederlaag !), in Breezand bleven ze op 2-2 steken bij Z.A.P. A2. Op deze manier is de koppositie in gevaar gekomen, want 
concurrent Geel Zwart heeft inmiddels 2 verliespunten minder.
A4 verloor van de ongenaakbare koploper Oosthuizen A1 met 13-2. Geen schande, maar leuk is anders.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 5 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
vr. 15 dec 20.10 uit De Hoornse Vaart Mix/Makelaar. Alkm. 2 27425
do.  28 dec 19.00 Oostwal Kersttoernooi !

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 06 dec 21.05 uit De Blinkerd DGAC/Vestering 2 13913

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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. 06 dec 22.00 thuis De Oostwal BOL 1 28368
za.  30 dec 19.00  Oostwal Kersttoernooi !

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
wo. 06 dec 21.05 uit Noorderend Hink Sport LSVV 3 13963
wo. 13 dec 19.00 ZAALDIENST Noorderend  ZAALDIENST 1e beurt
wo. 13 dec 19.15 thuis Noorderend HZV de Witburger 2 27649 
wo. 20 dec 20.10 uit De Myse OZV/Eetcafé de Otter 2  13395
wo.  3 jan. 18.45 Oostwal Kersttoernooi !

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
ZAALVOETBALTOERNOOI DAMES
Op woensdag 3 januari vindt weer ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi plaats. Alle damesteams worden door elkaar gegooid en 
de gevormde teams gaan strijden om de hoofdprijs. Het toernooi vindt plaats in sporthal De Oosterhout en begint om 19.00 
uur (je zult dus eerder aanwezig moeten zijn!). Als je mee wilt doen, geef je dan op bij je begeleider of mail naar Brigitte_
Pluijmers@hotmail.com

Wij hopen dat jullie weer allemaal van de partij zijn

Wedstrijdverslag Alkmaarse Boys DA1–Kolping Boys DA3 (3-5)
Slecht weer is goed voor de telecom-providers. Het was nog geen 11 uur en toch had ik al 11 smsjes ontvangen. 
Een record voor een zondag waarop we pas om 2 uur hoefden te spelen.. “Ja het gaat door..” “En ja, ook ik weet dat 
het regent..” ”En nee, je smelt niet van regen”. Pfff… Ons zwaar gehavende team had ik noodgedwongen moeten 
aanvullen met dames uit Dames 2 en de B1. De sprokkeltechniek leverde een mengelmoes van spelers op maar.. 
het waren er wel 11. Het magische getal.. 12 uur. Rina en Marieke bellen dat er is afgelast. Of ze mogen invallen in 
DA3 als dat nodig is. En dus hadden we zomaar 2 reserves.. 2 uur. We staan op het veld. Het mottert en de lucht 
raast angstaanjagende donkere wolken over ons heen. Toch gaat het niet echt regenen. Het veld is slecht maar 
bespeelbaar. Waarom beginnen we niet ? GSB in vaktermen, geen scheidsrechter in gewone mensentaal. Er word 
even gebeld en hup, GSB wordt WSB. Half 3. Priiiiieeet. Let’s go. Vol goede moed incasseren we de eerste tegentref-
fer in de 2e minuut. DE Kim die wij allen vrezen breekt door, schiet en de Boys uit Alkmaar staan 1-0 voor. Niet lang 
daarna tekenen ze voor de 2-0. En ik denk aan Piet Ruijs met zijn GSB. Geen Slecht Begin. Maar niet voor ons.. 3 
uur. 3-0. En ogenschijnlijk te houden bal komt op de hand van Diana maar valt heel lullig achter haar in het doel. En 
net op een moment dat het voetballend er een beetje begon uit te zien. Dat belooft wat voor helft 2 als we tegen-
wind krijgen. Zucht. Niet van de wind.. 5 over 3. En daar zit ie er dan eindelijk in. Onze Kim weet uit een scrimmage 
de bal in het doel te schieten. Om 5 over 3. 10 over 3. Een link schot met links in de linkerhoek. Niet hard, wel erin. 
Niemand minder dan Evelien tegen haar oude ploegmaten. 3-2. De triomf van 3-0 voor verstomt aan de zijde van 
Alkmaarsche Boys. Er wordt gemopperd en gemopperd.. Kwart over 3. Thee met suikerpauze. We houden even stil 
omdat de kleedkamers van beide teams naast elkaar huizen. Een donderpreek maar niet verstaanbaar. Dan onze 
coach, wat zal ie zeggen? Geen donderpreek. Even de wat-ging-er-goed-en-wat-niet en dan de laconieke “we gaan 
deze pot winnen”. Toch vies, thee met suiker.. Half vier. Het is gestopt met motteren. Priiiiieet. Deel 2. Ik kijk en zie 
een team dat begint te voetballen. In een kommetje achterin, balletje rond, balletje midden, balletje diep. De meer 
balletje-balletje, de meer ik ook zie dat het niet best is gesteld met de conditie van enkele Alkmaarsche Boys. Ik 
maan tot wat pressie. Het spel verschuift. Steeds meer komen we op de helft van de tegenstander en steeds dichter 
bij een kans. En diepe bal ietwat doorgeschoten komt bij Wendy en daar is de 3-3. Furore. Wendy, tegen haar oude 
ploegmaten. Gelukkig zijn de supersportief. Kwart voor 4. Subliem spel op rechts. Marieke op Kim, Kim op Evelien, 
Evelien op Else, Else stuurt Janneke weg en die geeft een oogstrelende assist op Wendy, die hem bij de 1e paal net 
voor de keeper het net in werkt. 3-4. Zo moet het, ieder coach droomt van zo’n spel. Zelfs lowietje. De wedstrijd is 
gespeeld. De ingevallen Rina is een te hoge hindernis voor de dan al moe gestreden Kim van Alkmaarsche Boys. 
Als er nog een doelpunt valt, dan zal die voor ons zijn. 4 uur. Wendy, 3-5. Hattrick. Een zuivere, en errug lekker. Nog 
een kwartier. 15 minuten druk op de tegenstander en de douche lonkt. Pressie roept de coach en “blijven voetbal-
len”. En het gebeurt. Balletje van achteruit in het spel, balletje achterin rond, dan via het middenveld op één van de 
buitenspelers en zo spelen we de wedstrijd uit. Winst door voetbal. Er worden sportief de handen geschud. De 3e 
helft is die in het clubgebouw van de Alkmaarsche Boys. Gezellig praten we met de leuke spelers van de medeboys 
en no-hard-feelings is het motto.  Edoch, dames.. let’s be realistic, we didn’t do it on our own. De noodgedwongen 
hulp van Manon, Wendy en Evelien laat mij eerbiedig verklaren dat de Alkmaarsche Boys nog steeds onze meerdere 
zijn en dat ik uitzie naar het volgende seizoen voor een volgende encounter. Voor nu, een lekker gevoel omdat met 
name de 2e helft ‘een wereldpot’ was.



-15-

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 9 december

Thuis
Elftal      Tegenstander           Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D5 Kolping Boys D4 09:00 08:30 Niels Bakker
D7 HSV D4 10:15 09:45 Pertti Marees
E1 SVW 27 E1 11:30 --------- Simon Jongkind
F8 Kolping Boys F12 09:00 08:30 
F10 Flamingo’s F2 10:15 09:45 Rutger Vis
F11 Meervogels F5 10:15 09:45 Mark van Minde
MP1  HSV MP3 09:00 08:30 (minipupillen)

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Vrone D1 09:30 ---------
D3 Winkel D2 12:00 10:50
E5 Koedijk E3 10:15 09:25
F5 LSVV F4 09:15 08:25
F12 Kolping Boys F8 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 16 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 HSV D1 11:30 --------- K. de Goede 
D2 AFC 34 D2 09:00 --------- Nikita Pater 
D3 BOL D1 11:30 11:00 J. de Vries 
D4 Hugo Boys D1 10:15 09:45 Rob Pater 
E3 Schagen E1 09:00 08:30  
E4 HSV E3 11:30 11:00  
E9 KSV E3 11:30 11:00  
E10 SVW 27 E10 10:15 09:45 Dennis Hartman 
F1 HSV F1 10:15 --------- Niels Bakker 
F2 SVW 27 F2 09:00 ---------  
F3 Victoria Obdam F2 09:00 08:30  
F9 SVW 27 F13 09:00 08:30  
F10 Jong Holland F5 10:15 09:45  
F11 Duinrand S F6 10:15 09:45 Sean de Jongh 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 Koedijk D5 11:30 10:40
D6 Victoria Obdam D4 13:00 12:05
D7 SVW 27 D9 11:30 10:40
MD1 Reiger Boys D9 12:30 11:30
E1 Reiger Boys E1 11:00 ---------
E2 HSV E2 10:30 ---------
E5 LSVV E3 11:45 10:50
E6 Jong Holland E2 09:00 08:10
E8 Graftdijk E1 11:00 10:00
E11 KSV E4 10:45 09:55
F4 Bergen F1 10:00 09:10
F5 Berdos F3 10:45 09:55
F6 BOL F2 10:30 09:40
F7 Reiger Boys F8 08:45 08:00
F8 SVW 27 F11 09:00 08:10
MP1  Uitgeest MP3 09:30 08:30 (minipupillen)

BEGELEIDERS/TRAINERS-AVOND 
Maandag 18 december pupillen begeleiders en trainers  avond. Vanaf  19.30 uur 
verwacht de pupillen commissie  alle bij de pupillen betrokken vrijwillegers voor de 
tradionele jaarafsluiting. Dit jaar  in een andere  intressante opzet.

Kom ook op 18 december.

De Pupillen commissie
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PUPILLENNIEUWS

Maandag  27 november hadden de E-tjes en D-tjes sinterklaasfeest, de opkomst was geweldig. Er werd een leuke 
fi lm gedraaid met tussendoor even een pauze waarin er op chips en frisdrank werd getrakteerd. Woensdagmiddag 
29 november was daar eindelijk het sinterklaasfeest voor de kabouters, mini’s en de F-jes. Om twee uur begon het 
feest met oud Hollandse spelletjes dat ,aan de reacties van de kinderen te zien, erg leuk gevonden werd. Rond een 
uur of half vier kregen we het bericht dat Sinterklaas onderweg was naar Kolping Boys. Dus, jassen aan en snel 
naar buiten waar we met z’n allen uit volle borst sinterklaasliedjes zongen. Iedereen was erg zenuwachtig, maar 
na een paar liedjes zagen we een Zwarte Piet in de verte zwaaien en kort daarna arriveerde Sinterklaas te paard 
met maarliefst vier Zwarte Pieten. Het werd een geweldige middag, diverse teams mochten bij de Sint komen om 
even te praten over uiteraard voetbal. Sint vertelde later dat hij het jammer vond dat hij van sommige teams geen 
informatie had, hij hoopt dat dat volgend jaar wel het geval is. Rond kwart over vijf moest Sinterklaas weer 
vertrekken om andere kinderen te bezoeken. Gelukkig had hij ook nog aan wat leuks gedacht en kreeg ieder kind 
een mooie voetbal mee naar huis. Onze clubfotograaf was toevallig aanwezig, Hij heeft een heleboel foto’s ge-
maakt die jullie kunnen bekijken op www.ronhilhorst.nl onder de knop “diversen” Mede door de inzet van een hoop 
vrijwilligers op maandagavond en woensdagmiddag werden het twee gslaagde feesten. Wij willen iedereen daar-
voor bedanken en hopen dat zij volgend jaar ook weer van de partij zijn. 

voetbalgroetjes;

Melanie en Monique

Sinterklaas bij vv Kolping Boys

Inhaalprogramma 9 december
Aanstaande zaterdag wordt er geen compleet programma gespeeld in verband met inhaal/beker wedstrijden. Dus diverse 
teams zijn vrij.

Trainingen overige pupillen teams
Woensdag 20 december zijn de laatste trainingen voor de pupillen teams. De trainingen starten weer in het nieuwe jaar na het 
weekend van 14 januari.  
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PUPILLENVERSLAGEN
Zaalvoetbal in de Rietschoot tijdens kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie houden we het traditionele zaalvoetbaltoernooi in De Rietschoot te Koedijk. De pupillen spelen dan 
onderling en zijn ongeveer 2 uur bezig. De F-pupillen spelen op 28 december, E-pupillen op 29 december en D-pupillen op 30 
december. Exacte aanvangstijden in de volgende Treffer 

Wij kunnen alle dagen nog wel hulp gebruiken, dus meld u aan bij één van de commissieleden.

Einde najaarscompetitie nadert
16 december is de laatste competitieronde en dan hebben we de winterstop tot en met het weekend van 21 januari. De eerste 
wedstrijden van de voorjaarscompetitie starten op zaterdag 27 januari. In de voorjaarscompetitie heeft de KNVB de pupil-
lenteams opnieuw naar sterkte ingedeeld. Grote uitslagen zullen dan ook minder voorkomen. 

Kolping Boys D2–Foresters D2  0-1

Verliezen is niet leuk, maar de manier 
waarop Kolping speelde maakte een 
hoop goed. D2 speelde een van zijn be-
tere wedstrijden. En dat tegen Foresters, 
de ploeg die waarschijnlijk het najaar-
skampioenschap gaat binnenhalen. Een 
sterke tegenstander waartegen Kolp-
ing uit in Heiloo nog met 7-0 klop had 
gekregen. Onder barre omstandigheden 
ontwikkelde zich op de Oudorpse kun-
stgraspiste – de andere Kolping-velden 
waren afgekeurd – echter een gelijk op-
gaand duel. Verbeten werd om elke me-
ter gevochten. Achterin stond vooral laat-
ste man Lars als een rots in de branding 
te verdedigen, terwijl doelman Nick M. 
een paar prachtreddingen verrichtte. In 
de 15e minuut ging het echter mis. Een 
corner werd door een vrijstaande Forest-
ers-aanvaller goed ingekopt: 0-1. 

Kolping Boys liet het er echter niet bij 
zitten. De ploeg vocht voorbeeldig terug 
en drong Foresters in de laatste 10 mi-
nuten voor rust zwaar in het defensief. 
Uit twee corners ontstonden kansen, 
maar inzetten van Dimaggio en Wouter 
troffen net geen doel. En een kogel van 
Nick K van verre afstand ging rakelings 
over. Een schitterende aanval à la AZ op 
slag van rust had een beter lot verdiend. 
Het leer ging razendsnel over wel 5 schi-
jven, maar spits Wouter kwam net wat 
tekort. In de tweede helft eenzelfde bee-
ld. Twee hardwerkende tegenstanders 
die volledig aan elkaar gewaagd waren. 
Chris, Randy, Charlie en Tim moesten 
alle zeilen bijzetten tegen de snelle For-
esters-aanval, maar wisten telkens  het 
gevaar te bezweren. En op het midden-
veld vochten Sacha en Khalid voor ie-
dere meter. Op links stichtte Julian een 
paar keer gevaar. En een ver schot van 
Sietze belandde tegen de lat. Met een 
beetje meer geluk was het een gelijkspel 
geworden. Een goed voetballend D2 had 

in ieder geval meer verdiend.   

Paulus

Koedijk D3 – Kolping Boys D2   3-4

Zou D2 zich herpakken na de onver-
wacht dramatische nederlaag tegen Ber-
dos? Even lijkt het daar wel op, want de 
ploeg maakt tegen hekkensluiter Koed-
ijk een vliegende start. Een vloeiende 
combinatie in de 2e minuut eindigt bij 
Khalid die de vrijstaande Nick K bedi-
ent: 0-1. De vreugde is echter van korte 
duur. Want nog geen minuut later laat 
de supersnelle spits van Koedijk Chris, 
Tim en Charlie – kortom de hele Kolp-
ing-verdediging – zijn hakken zien om 
vervolgens doelman Nick M kansloos te 
passeren:1-1. Kolping heeft echter het 
beste van het spel. Een schot van Sietze 
in de 10e minuut komt via de onderkant 
van de lat voor de voeten van Julian. 
Hoe hij de bal vervolgens over het doel 
werkt, zal de geschiedenis ingaan als 
‘Het mirakel van Koedijk’. De snelle en 
doorgaans succesvolle linkerspits heeft 
gewoon zijn dag niet. Gelukkig gaat het 
in de daarop volgende aanval beter. 
Het is opnieuw Khalid die de assist ver-
zorgt, nu op Wouter die 1-2 aantekent. 
En als Nick K er tien minuten later met 
een pegel vanaf de rand van het straf-
schopgebied 1-3 van maakt, lijkt er 
geen vuiltje meer aan de lucht. Is het de 
plotselinge weersomslag die van invloed 
is op het spel van Kolping? Het begint 
te regenen en de wind steekt op. Feit is 
dat Koedijk al vroeg in de tweede helft 
aansluiting weet te krijgen. Een vrije trap 
vanaf de rand van het strafschopgebied 
zeilt hoog over doelman Nick M heen: 2-
3. En 5 minuten later wordt het tot grote 
ontzetting van de Kolping-aanhang na 
een uitval van Koedijk zelfs gelijk: 3-3. 
Zou het drama van Bergen zich herha-
len? Alles duidt er op. Sacha en Dimag-
gio slagen er niet in voldoende greep op 

het middenveld te houden, terwijl Justin 
op rechts en spits Wouter in de punt van 
de aanval tevergeefs storm lopen. Dan, 
met nog tien minuten te gaan, trekt Kolp-
ing opnieuw ten aanval. De bal komt bij 
spelverdeler Nick K. Die doet een paar 
passen met de bal, kijkt goed en laat 
vervolgens een droog schot van zijn voet 
vertrekken: 3-4. Hattrick!!! Dolle vreugde 
uiteraard. De buit is binnen en in de res-
terende minuten van het boeiende duel 
laat Kolping zich deze moeizame over-
winning niet meer ontgaan. 

Paulus

Kolping Boys D4-SVW27 D5 (5-2)

Er moest nog een rekening met SVW’27 
vereffend worden na de onnodige uitned-
erlaag. In het begin een sterker Kolping 
Boys, echter door niet goed uitverdedi-
gen werd het na een kwartier 0-1. Vlak 
voor de rust de verdiende gelijkmaker. 
Ugur ronde na een goede actie goed af, 
1-1. De verdediging, onder aanvoering 
van Reus Ricardo, stond vandaag als 
een huis. Samen met Ricardo Apple-
man, Dennis Jong en de goed spelende 
Jim Reus kwam SVW’27 er niet door. 
Als dit wel het geval was dan was er 
nog altijd Marnix die enkele malen een 
tegengoal wist te voorkomen. Ondertus-
sen werkte het middenveld zich, met de 
aanspeelpunten Mike en Ugur, zich uit 
de naad. Dit resulteerde uiteindelijk in 
de tweede treffer. Na een prima com-
binatie was het Fabian die Ugur knap 
lanceerde. Laatstgenoemde toonde zich 
wederom koelbloedig en tekende vervol-
gens voor de 2-1. Kort daarna toch een 
klein slippertje van de verdediging en 
het was weer gelijk. Jack, vandaag goed 
op dreef, scoorde vervolgens uit een cor-
ner de verdiende 3-2. Vlak daarna werd 
het zelfs 4-2. De oma van Ryan die uit 
Wales was overgekomen zag haar klein-
zoon vervolgens de bal door de benen 
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van de verder goede keeper het doel inrollen, 4-2. Nu maar 
hopen dat die transfer van Ryan naar ManUnited niet door-
gaat! In de blessuretijd werd het zelfs nog 5-2. Fabian en 
Jack mochten uitmaken wie de bal uiteindelijk in het doel 
mocht schieten. Fabian liet sportief de eer aan Jack! Al met 
al een terechte overwinning en de rekening was vereffend!

Ni(coach)

Kolping Boys F1 – Koedijk  F1 (2-3)

Wat een thriller op een druilerige zaterdagochtend! Het reg-
ende af en toe fl ink maar daar trokken de teams zich niets 
van aan: ze waren aan elkaar gewaagd en knokten allebei 
keihard voor de overwinning. In de eerste helft had Kolping 
Boys een aantal goede kansen maar helaas kwam het niet 
tot een doelpunt. Koedijk had meer geluk. Het team zette 
Kolping Boys-verdedigers John, Jonathan en Max fl ink aan 
het werk en hoewel zij goed stand hielden, moest ook keeper 
Nick een aantal keren in actie komen. De 0-1 kwam al snel 
tot stand en vlak voor de rust volgde een tweede doelpunt 
van Koedijk, gemaakt vanuit een vrije trap. En eerlijk is ee-
rlijk: het was een mooie bal. Na een peptalk van de train-
ers keerden de jongens vol goede moed terug op het veld. 
Kolping opende direct de aanval en zorgde voor een paar 
gevaarlijke acties bij het doel van Koedijk. Bas en Dave 
speelden de bal naar voren en Wessel, Lars en Tim gingen 
op doelpuntenjacht. Eindelijk wist Wessel na tien minuten de 
score te openen onder luid gejuich van alle aanwezige Kolp-
ing Boys-ouders. Een paar tellen later maakte Tim op sierlijke 
wijze de gelijkmaker. Zijn afstandsschot vloog over de keeper 
rechtstreeks het doel in. Even leek de 3-2 er ook in te zitten, 
met onder meer een knappe solo actie van Tim en een snoei-
harde kopbal van Lars op de paal. Maar de Koedijkers gaven 
niet op en openden de aanval op het doel van Kolping Boys. 
Helaas met succes: kort voor tijd werd het nog 2-3. Jammer 
jongens, maar jullie hebben een goede wedstrijd gespeeld. 
Klasse!

Karen (moeder van Max)

Kolping Boys F2-Reiger Boys F2 (6-3)

Zaterdagochtend hebben de jongens er weer zin in. De wekker 
gaat erg vroeg, met het openen van de gordijnen zien we dat 
het echt hollands weer is met veel regen. Met volle moed 
en veel spanning ( i.v.m St.Nicolaas viering) gaan ze aan de 
slag,,vele sportieve ouders met plu staan aan zijlijn te kijken 
naar hun kroost “wat zijn we trots op ze”. In de groene natte 
graszode lijken ze al snel op moddermannetjes. Al snel wordt 
het eerste doelpunt gescoord door damian 1-0. vlak daarna 
gevolgd door een mooie corner van Timo “die hier niet over 
uitgepraat raakt” en glunderend speelt hij verder. Na de rust 
en als alle ouders weer doorgewarmt zijn is het volgende 
doelpunt ook alweer gescoord wederom door damian 3-0. Na  
2 schoten op het doel die Jesse mooi eruit liet kwam helaas 
het eerste tegendoelpunt. Jesse wat stond je lekker te keep-
en man, wat Sil de eerste helft ook al deed,(o,ja we zoeken 
nog een vaste keeper hahahaha). Met nog 2 doelpunten van 
damian en een doelpunt van daan muis eindigde we met een 
stand van 6-3. Lieve moddermannetjes van F2 , ik vind dat 
jullie een prima wedstrijd hebben gespeeld, en dat konden 
we wel gebruiken na al die tegenslagen. Deze overwinning 
konden jullie helaas niet vieren met een heet bubbelbad en 

champagne maar wel werden jullie getrakteerd op een broodje 
of wat lekkers, door een trotse ouder. Ik zou zeggen ga allemaal 
zo door want jullie zijn KANJERS!!!!!!!!

Een ouder van F-2

SVW’27 F14-Kolping Boys F9 (0-5)

Zou de F9 van Kolping de reeks overwinningen kunnen voortzet-
ten? Jazeker, want ook vandaag speelden ze weer zeer overtui-
gend tegen SVW. Onze nieuwe man Daan had ook zeker een 
bijdrage geleverd aan deze overwinning. Sam stond de eerste 
helft tussen de doelpalen, maar kreeg weinig te doen. Na 
10 minuten kwam Antonio alleen op de keeper af, maar die 
werd vlak voordat hij wou uithalen neergehaald. Toch viel na 
een kwartier spelen de eerste goal. Klaas kreeg de bal na een 
scrimmage voor zijn voet en haalde genadeloos uit. In de 20e 
minuut tekende Robin voor de 2-0 op assist van Nasim en ook 
een paar minuten later was het weer raak. Nasim de assist en 
Robin de goal. Onze mannen achterin, Wouter, Klaas, Nout en 
Tom zorgde ervoor dat de bal niet in de buurt v/d keeper kwam. 
Daarom trok Wouter in de 2e helft de handschoenen aan om 
het doel te verdedigen. Sam wou ook even lekker voetballen 
en kreeg in de 2e helft nog een mooie kans om voor de 4-0 te 
tekenen, maar liet dat over aan Nasim die recht kreeg op zijn 
doelpunt na 2 prachtige assists te hebben gegeven. Het laatste 
doelpunt kwam op naam van Antonio. Na een solo vanaf eigen 
helft schoot hij de bal over de keeper waardoor de eindstand 5-
0 werd. Coach Frank was helaas niet aanwezig, maar zal zeker 
niet ontevreden zijn met deze uitslag


