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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, Da2, A1, A2, 
                Ma2, 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 komt u een uitnodiging voor de “Valentijn” klaverjas-
drive tegen.

Alle scheidsrechters van Kolping Boys krijgen de mogelijkheid om 25 
februari een lezing van EK-ganger en internationaal scheidsrechter 
Pieter Vink bij te wonen. Deze lezing wordt gehouden bij vv Koedijk.
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - De Blokkers 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

  -Slijterij Wijnhuis Oudorp
        Herenweg 81, 1829 GC Oudorp

        072-5113341
&

    -Multimate Service Bouwmarkt en Drive-in Houthandel
        Zijperstraat 46-50, 1823 CX Alkmaar

        072-5122022/fax 072 5150248

Kolping Boys erkend als leerbedrijf door Calibris
 Op 25 januari j.l. is onze club door Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport, als erkend leer-
bedrijf geregistreerd.

 Dat betekent dat wij als stagebedrijf het praktijkgedeelte voor de volgende opleidingen in de categorie Sport en Bewegen (SB) 
mogen verzorgen: 

- SB-coördinator/Trainer coach

- SB-leider

- SB begeleider 

Wij gaan daarvoor samenwerken met de scholen uit de omgeving die bovenstaande opleidingen aanbieden. Binnenkort zijn wij 
als Calibris Leerbedrijf herkenbaar door een Calibris schildje bij de ingang van de kantine.

 Wilt u meer weten over de opleidingen die wij als vereniging namens Calibris voor de scholen verzorgen dan kunt u contact opne-
men met: Mark van Stipriaan, Hoofdjeugd Kolping Boys / 072-5640161.

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–De Blokkers 1

Naam: Jochim Berkhout       Leeftijd: 12 jaar     Team: D 1  Positie: Rechtsbuiten

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     3 1/2 jaar

Op welke school zit je?    Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ

Welke speler is je voorbeeld?   Lionel Messi

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Guus Hiddink

Welke muziek vind je mooi?    Beetje van alles

Wat is je lievelingseten?    Tortellini

Wat zijn je hobby’s     Voetballen, zeilen en skiën

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 9 en 10 februari

 groep 2 en 1

Zat./Zon. 16 en 17 februari

 groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 9 februari

08:30 uur: Junioren C4

12:30 uur:  Junioren C4

 

Zondag:  10 februari

09:00 uur:  Junioren A3 (1 pers.)

13:00 uur:  Senioren 2 (3 pers.)

 

Zaterdag:  16 februari

08:30 uur: Junioren B6

12:30 uur: Junioren B6

 

Zondag:  17 februari

09:00 uur:  Junioren A3 (1 pers.)

13:00 uur: Senioren 7 (3 pers.)

 

Secretariaat:  

Zondag:  10 februari

08:30 uur:  Jeroen Wijts

13:00 uur: Senioren 2

 

Zondag:  17 februari

08:30 uur: Piet Ursem

13:00 uur Senioren 7

 

Zondag 10 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e de Blokkers 1 14:00  M.van Damme
2e DEM 2 11:00  P.N.Zandbergen
5e vrij   vrij
7e KSV 6 10:00 09:00 K.de Goede
12e ADO ‘20 14 14:00 13:00 I.Aydogan
DA1 KFC ‘71 DA1 14:00  L.C. Blank
A2 Spirit ‘30 A1 12:00 11:00 P.Kramer
A3 Koedijk A 3 12:00 11:00 M.Visser
B2 Wherevogels B 1 10:00 09:00 A.Kokkelink
 
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
3e Sint Boys 2 11:30 10:00
8e Alkm. Boys 9 12:00 11:00
9e VIOS W. 7 11:00 10:00
10e Limmen 9 14:00 12:45
11e HSV 9 12:00 11:00
13e ADO ‘20 12 12:15 10:30
Da2 Roda ‘46 DA1 14:00 
Da3 Ilpendam DA 1 12:00 10:30
A4 RKEDO A2 12:00 10:30
                  

Zondag 17 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e vrij   vrij
2e Vitesse ‘22 2 11:00  G.A. den Haas
3e vrij   vrij
7e de Foresters 9 10:00 09:00 P.Kramer
11e Alcm.Victrix 5 14:00 13:00 A.Kokkelink
12e Koedijk 12 14:00 13:00 K. de Goede
13e vrij   vrij
Da3 Oosthuizen Da1 14:00 13:00 M. Visser
A2 vrij   vrij
A3 Den Helder A 2 12:00 11:00 N.Pater

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
5e Berkhout 2 12:00 10:30
8e SVW ‘27 6 14:00 13:00
9e Uitgeest 5 12:45 11:45
10e Alc.Victrix 4 12:00 11:00
DA1 t Goy DA 1 14:30 
DA2 Zaandijk Da 1 14:00 12:30
A4 Uitgeest A 3 14:30 13:30
B2 Assendelft B1 10:00 08:30
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KLAVERJASSEN

Vrijdag 15 februari 2008 “de Valentijnsdrive”

En noteer alvast vrijdag 18 april 2008, de laatste en zeer bijzonder drive ☺
Oftewel kom op tijd en we zien elkaar vrijdag 15 februari 2008 om 20:00 uur

Tot dan in ieder geval. Gerard, Marjan, Hanny en Gerben

Zaterdag / Zondag 26 en 27 januari

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Spartanen 1 1-1
 2e Kennemers 2 3-5
 3e BKC 2 0-5
 5e Hollandia T 3 ?
 7e Alkm. Boys 8 2-3
 8e vrij Vrij
 9e vrij Vrij
 10e KSV 7 1-5
 11e ADO 20 11 3-4
 12e Nieuwe Niedorp 4 ?
 13e Alkm. Boys 12 2-1
 Da1 UVS DA1 2-0
 Da2 vervallen X
 Da3 MFC Da2 2-0
 A1 Purmersteijn A1 1-2
 A2 vrij Vrij
 A3 KSV A2 3-0
 A4 SSV A1 9-2
 B1 Koedijk B1 3-2
 B2 Vitesse 22 B2 3-1
 B3 HSV B2 2-4
 B4 Duinrand S B1 3-3
 B5 Jong Holland B3 5-2
 B6 ODIN 59 B6 2-1
 C1 West Frisia DP C1 1-3
 C2 Foresters (de) C2 1-2
 C3 DEK/MFC comb. 1-5
 C4 DTS C2 7-1
 C5 LSVV C4 4-5
 C6 Koedijk C6 7-2
 C7 Duinrand S C3 Afgelast
 MA2 Meer de MA1 0-0
 MB1 Zeevogels MB1 3-1
 MC1 Oosthuizen MC1 ?

Zaterdag / Zondag 2 en 3 februari

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e vrij vrij
 2e SRC 2 8-2
 5e Berkhout 2 2-0
 7e Zeevogels 3 7-2
 8e LSVV 8 ???
 9e VIOS-W 7 4-2
 10e LSVV 7 5-2
 11e Hugo Boys 4 3-0
 12e vrij vrij
 13e vrij vrij
 A1 BKC A1 wns
 A3 VZZ 6-1
 A4 Graftdijk 4-5
 B1 VSV B1 afg
 B2 vrij vrij
 B4 AFC 34 B4 1-5
 C1 EDO C1 2-0
 C2 Vrone 0-2
 C4 Bergen C2 5-0
 C6 Koedijk C7 6-1
 Da1 vrij vrij
 Da2 MFC DA1 ???
 Da3 Winkel Da3 3-0
 MA2 Desto MA1 2-1
 MB1 DTS MB1 1-5
 MC1 asv mc1 1-0
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PIETER VINK BIJ SV KOEDIJK
EK Ganger en Internationaal scheidsrechter Pieter Vink geeft Lezing 
bij SV Koedijk
Onder de noemer ‘Scheidsrechters winnen’ geeft Pieter Vink op maandag 25 februari 2008 een lezing bij 
SV Koedijk..

     

Het is een bijeenkomst voor alle (opgeleide) verenigingsscheidsrechters en aankomende scheidsrechters 
van SV Koedijk. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Zij zijn die avond  
actief met allerlei facetten van het scheidsrechtersvak. De bijeenkomst is georganiseerd door de 
scheidsrechtercommissie van SV Koedijk.

Pieter Vink maakt komende zomer zijn opwachting op het EK voetbal. De 40-jarige arbiter behoort tot de 
twaalfkoppige lijst met scheidsrechters die in Oostenrijk en Zwitserland de fl uit hanteren. Dat maakte de 
Europese voetbalbond Uefa in december 2007 bekend. Ook de assistent-scheidsrechters Hans ten Hoove 
en Adriaan Inia komen bij de Europese titelstrijd in actie. 

Het is voor het eerst sinds 2002 dat een Nederlander op een groot internationaal toernooi fl uit. Op het 
WK in Japan en Zuid-Korea verdedigde Jan Wegereef het vaderlandse scheidsrechtersgilde. Vink gaf 
aan de hele week in spanning te hebben gezeten. “Gelukkig kreeg ik vanmiddag vanuit Zwitserland het 
bevestigende telefoontje van Jaap Uilenberg. Ik vermoed dat ik deze aanstelling ook te danken heb aan 
mijn recente Champions League-wedstrijden”, verklaarde de leidsman op de website van de KNVB. Door 
de benoeming van Vink viel Eric Braamhaar buiten de boot. Dit omdat er maximaal één scheidsrechter per 
land naar Oostenrijk en Zwitserland wordt afgevaardigd.

   
Voor SV Koedijk is het de 1e keer dat een Topscheidsrechter een lezing geeft bij SV Koedijk. 
Avondvoorzitter is scheidsrechtergoeroe van SV Koedijk Arie den Dulk. 

Plaats van handeling is de kantine van SV Koedijk, het programma begint om 19.30 uur en eindigt 
omstreeks 21.30 uur
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 9 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zaanlandia A1 14:45  D.A.Lyesen
B1 Vitesse 22 B1 13:00  H. Draisma
B5 Kolping Boys B6 14:45 14:00 A.v.d.Velden
C3 KSV C2 14:45 14:00 R. Aafjes
C4 Adelbert St C2 14:45 14:00 Phranz Bakker
C5 Vrone C3 16:15 15:30 N.Kieft
C7 SVW 27 C9 13:15 12:30 M.Wijnen
MB1 SEW MB1 13:15 12:30 T. Vrasdonk
MC1 Marken MC1 13:15 12:30 F. de Jong
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 BOL B2 14:30 13:40
B4 Jong Holland B2 13:00 12:00
B6 Kolping Boys B5 14:45 14:00
C1 Koedijk C1 14:45 
C2 KSV C1 14:00 13:00
C6 AFC 34 C5 12:30 11:40
MA2 Soest SO MA1 15:00 13:00
                  

Zaterdag 16 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 ODIN 59 A1 14:45  M. Kuilman
B3 vrij   vrij
B5 Koedijk B7 14:45 14:00 R.Aafjes
B6 Koedijk B6 14:45 14:00 T. Vrasdonk
C5 SVW 27 C5 13:15 12:30 R. de Wit
C6 W.M.C. C1 13:15 12:30 A.v.d.Velden
C7 Reiger Boys C6 13:15 12:30 H.Berghammer
MC1 Kadoelen MC2 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Castricum B1 11:00 
B4 LSVV B3 14:45 13:45
C1 Volendam (rkav) C1 12:00 
C2 HSV C1 12:30 11:30
C3 BOL C1 10:15 9:25
C4 Egmondia C2 10:30 9:30
MA2 CSW MA1 11:15 9:30
MB1 LSVV MB1 14:45 13:45
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 9 en 10 februari

 groep 2 en 1

Zat./Zon. 16 en 17 februari

 groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 9 februari

08:30 uur: Junioren C4

12:30 uur:  Junioren C4

 

Zondag:  10 februari

09:00 uur:  Junioren A3 (1 pers.)

13:00 uur:  Senioren 2 (3 pers.)

 

Zaterdag:  16 februari

08:30 uur: Junioren B6

12:30 uur: Junioren B6

 

Zondag:  17 februari

09:00 uur:  Junioren A3 (1 pers.)

13:00 uur: Senioren 7 (3 pers.)

Secretariaat:  

Zaterdag  9 februari

 Paul Konijn en 

 Ton Groot

Zaterdag:  16 februari

 Paul Konijn en 
 Jan BoltKolping Boys C6 – Koedijk C7 (6-1)

Weer tegen een Koedijk, ditmaal de C7. Het was zaak om na de winst van vorige week de boel niet te onderschatten. Kolping 
begon fel en Koedijk werd teruggedrongen. Brian trof in deze fase de lat. Koedijk nam vervolgens het initiatief over en dit re-
sulteerde in de 0-1. Kolping gaf vervolgens wat gas en dit resulteerde meteen in een goal. Uit een assist van Vigo schoot Brian 
de 1-1 binnen. Na een mooie assist van Mike was het Brian die voor 2-1 zorgde. Vlak voor de rust een niet te missen kans voor 
Mike op de 3-1. De voorzet van Brian had met links binnengeschoten moeten worden! Vlak na de rust was het Brian (of was 
het Mike?) die de 3-1 binnenschoot. De 4-1 ontstond na een fraaie dieptepass van Ricardo R. op Brian, die na een korte rush 
de bal goed binnenschoot, 4-1. Koedijk kwam er niet meer aan te pas en er ontstonden diverse kansen, maar Justin, Ryan en 
Mike wisten hier geen raad mee. De 5-1 ontstond na een voorzet van Vigo die door een verdediger van Koedijk in eigendoel 
werd geschoten. Roy zorgde vlak voor tijd nog voor de 6-1. Na een mooie draai om zijn as haalde hij de trekker met zijn linker 
over voor de eindstand. De C6 is na drie wedstrijden nog ongeslagen in 2008!

De Koots
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !
Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2008.
Wederom en slecht weekend voor de A1. Na het verlies bij ADO’20 leverde een bezoek aan Purmersteijn ook een teleurstelling 
op: verlies in de 97e ! minuut (2-1). De ruim bemeten blessuretijd werd dus fataal en zodoende 
móét er komende zaterdag tegen de huidige koploper Zaanlandia wel een positief resultaat neergezet worden.
Bij winst op de Zaankanters is er nog niets aan de hand, dat blijkt wel uit het grillige competitieverloop.

B1 kroop door het oog van de naald bij stadsgenoot Koedijk. Ze stonden in de eerste helft met 2-0 achter, maar wisten dit na de 
rust toch nog om te buigen naar een 3-2 overwinning en op deze manier koploper Volendam in het zicht te houden.

Dat C1 het heel zwaar zou krijgen tegen de ongenaakbare koploper West Frisia wisten we natuurlijk. Nou, ’t was dan ook niet 
gemakkelijk tegen de fysiek sterke Westfriezen. Bij een 0-3 achterstand scoorde Kolping Boys nog wel tegen, maar verder lieten 
de roodgelen het niet komen (1-3).
De komende 2 uitwedstrijden tegen Volendam en Koedijk zijn van cruciaal belang willen de mannen van coach Jeroen  nog 
aanspraak maken op het behoud van het 3e divisieschap ! Veel succes.

Bij de overige teams meer nederlagen dan overwinningen. En één gelijkspel (B4).
Een normale overwinning van 3-0 van de A3 op K.S.V. Ze blijven daardoor in de subtop.
A4 deed van zich spreken door het arme S.S.V. A1 met maar liefst 9-2 terug naar Stompetoren te sturen.
Eindelijk weer een nederlaag voor B3. Maar dat was geen verrassing, daar de tegenstander het ongenaakbare H.S.V. was(2-4). 
Jammer, dat die ploeg in deze competitie zit, want anders was het veel spannender geweest !
Een gelijkspel dus voor B4. En hoe !!! Al snel stonden ze met 0-2 achter tegen Duinrand S. B1 (hadden e uit nog met 3-0 klop 
gehad),kwamen terug tot 1-2, maar het stond bij rust gewoon 1-3. Een peptalk van coach Peter miste z’n uitwerking niet, want 
de mannen deden er een schepje bovenop en kwamen terug tot 2-3.
Toen iedereen zich al verzoend met een nederlaag dook in blessuretijd Thijs in het strafschopgebied op en scoorde op 
beheerste wijze de verdiende 3-3 !
In de thuiswedstrijd tegen Jong Holland had B5 nog met moeite 3-3 gespeeld. Op het sportpark liepen ze met een 5-2 
overwinning de paardenrenbaan af .
Ook een overwinning voor B6, maar hoefden ze niet voor te voetballen. Jammer (2-1).
Het blijft voor de C2 moeilijk om de punten binnen te halen. Vooraf hadden ze een kans tegen Foresters C2. Maar aan het eind 
stonden ze gewoon weer met lege handen (1-2).
Ook een nederlaag voor C3. Net als thuis was de MFC/DEKcombinatie te sterk (4-1)
Na de moeizame winst op S.S.V. ging C4 weer verder waar het gebleven was: ruimschoots winnen. Nu werd het weer 7-1 in 
Oudkarspel bij D.T.S. C2. Oók 7 treffers voor C6 in hun wedstrijd tegen Koedijk C6 (7-2 winst)
C5 leed een nipte nederlaag bij L.S.V.V. C4. In een doelpuntrijke wedstrijd bleef de stand steken op 5-4 in Langedijks voordeel.
C7 tenslotte vertrok niet naar Schoorl. Helaas……….

Zaterdag 2 en zondag 3 februari.
Het werd een geweldige dag voor de C1 ! 
Thuis verloren ze nog kansloos met 0-4 van het Haarlemse E.D.O.. In Haarlem waren de rollen omgedraaid en wonnen de boys 
van trainer Jeroen Peetoom met 0-2 en kregen ze zowaar weer wat aansluiting met de ploegen boven ze. Een prachtig resultaat, 
het geeft de burger weer moed. Zet hem op bij Volendam en Koedijk !
C2 leed een kleine nederlaag bij buurman Vrone (2-0).
C4 won weer en deed dat bij Bergen C2. 
B4 had nog een niet gespeelde wedstrijd tegen AFC’34 op het programma staan. Het werd een 1-5 nederlaag.
A1 had een bekerwedstrijd tegen het 1 klasse lager acterende B.K.C. op het menu en wist het spannend te houden  tot de 
laatste minuut(2-2). Pas de 9e penalty bracht het verlossende antwoord, zodat onze A1 door mag naar de volgende ronde.
Op zondag zagen we nog een grote overwinning van A3 in ’t Veldt met 6-1 en een minimale nederlaag van de A4 
Tegen de A1 van Graftdijk (4-5).

C7 niet naar Schoorl…………foei !!!!!
Spelers voldoende, maar…auto’s tekort !!
En dat mag natuurlijk nooit de reden zijn om niet naar een uitwedstrijd te vertrekken.
De ouders hebben uiteraard de verplichting om om de beurt hun kinderen naar uitwedstrijden te vervoeren.
Zaterdag 26 januari is dat niet gebeurd en dus vindt de juniorencommissie het bijzonder spijtig, dat de ouders hun 
verantwoording in deze niet waargemaakt hebben. En dus de vereniging met een boete van € 75,- opgezadeld hebben. Dit geld 
gaat af van het juniorenbudget (tenzij de ouders een creatieve oplossing vinden).
En dus is er minder geld beschikbaar voor b.v. het penaltyschieten of het juniorentoernooi !
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VERSLAGEN JUNIOREN
DTS C2 – Kolping Boys C4  (1-7)

25 januari ging de wedstrijd gelukkig 
door voor de jongens, ze hadden er echt 
zin in na de belabberde wedstrijd tegen 
SVV C1, van 2 weken geleden. Onze vaste 
grensrechter Gerard Makkus , hulp met 
verhuizen,was helaas niet van de partij. 
Een andere vader moest zijn dochter 
wegbrengen en weer een anders stond 
te wachten of de auto al terug kwam van 
de boodschappen. Zo stonden we met 
13 jongens en één ford Ka. Vlug een vad-
er uit bed gebeld en een ander stond bij 
een andere zoon langs de kant te kijken. 
Gelukkig we konden vertrekken, naar 
Oudkarspel. Er stond een rare sterke 
wind van zee, dus de ballen laag houden 
was de afspraak en veel bewegen. Het 
duurde tot de 12e min toen uit een cor-
ner van Steven de Jong, Joost Huese van 
af de 16 het strafschopgebied in liep en 
onhoudbaar en keihard inkopte, 0-1. Na 
een paar afgeslagen aanvallen van DTS 
gaf Sander Makkus de bal op Johan van 
de Sluis, deze liep het middenveld over 
en gaf de bal aan Steven de Jong, 0-2. 
In de 18e min gaf Jasper Bakker de bal 
met een boog over de aanvoerder van 
DTS aan Yannick Zuurbier, die lied de 
0-3 aantekenen. In de 19e min was het 
Jasper Bakker die 2 tegenstanders voor 
bij ging een de bal paste op Robin van 
Velthuizen, die schoot in de rechte hoek 
0-4. Nog geen 2 min later was het Dev-
on Hoogland die de bal onderschepte 
en door paste op Arthur Pijpaert. Arthur 
lep door en gaf de bal aan de inlopende 
Joost Huese, die met een mooie boog 
de 0-5 op het bord lied zetten. Dat was 
tevens de rust stand. Ja het is wel mooi 
dat lichtgevende scoringsbord. Maar 
hoe als we er 10 doelpunten zouden 
gaan maken, vroegen de jongens in 
de rust zich af? De tweede heft had-
den we wind tegen en werden we wat 
gemakkelijk. In de 1e min na rust was 
er veel gekrioel voor ons doel , waaruit 
DTS er 1 inkreeg, 1-5. In 38e min was 
het Johan van de Sluis en assist gaf op 
Kevin Leeuwenkamp, deze schoot van 
af de rechter zijlijn de bal in één keer in 
het doel. We liepen niet er veel en we 
dachten dat gaan we toch wel wéér win-
nen. Een paar jongens dachten dat ze 
punten konden halen voor de Graziano 
Pelle Trofee, er zat geen beweging meer 
in. We moesten dan ook tot de 68e min. 
wachten toen uit een veroverde bal op 
het middenveld de bal bij Johan van de 
Sluis kwam die schoot op Kevin Leeu-
wenkamp. Deze trok zo scherp voor dat 

hij er zelf van schrok dat de bal met een 
boog achter de keeper van DTS verd-
ween, 1-7. Dit was tevens de eindstand. 
We konden met een luxe van zes auto’s 
naar huis!!!

Een trouwe supporter

Bergen C2 – Kolping Boys C4  (0-5)

Zaterdag 2 februari was het weer span-
nend, we misten nog al wat spelers 
daarom dan vlug wat bij andere teams 
geleend. Maar dan mis je ook weer 
een paar auto’s!!! Zouden we dan toch 
wat moeten afspreken en een soort 
roostertje maken?? Maar goed we mo-
chten op een guur veld aantreden te-
gen Bergen C2, waarin een Engelse en 
een Zweedse speler van de Europese 
school in stonden. Bergen stond op de 
4e plaats en had tegen AFC de week 
daarvoor gelijkgespeeld, dus niet onder-
schatten was het moto. Veel bewegen 
en blijven rondspelen de bal. Bij de alle-
reerste aanval was het Wouter Korse die 
de bal op Johan van de Sluis speelde. 
Johan tikte de bal voor zijn goede voet 
en schoot de bal in de linker onderhoek, 
0-1. We bleven proberen, maar Bergen 
bood goed tegenstand, ze hadden zelfs 
nog kans de op twee doelpunten. Maar 
die bal ging tweemaal voor langs. Op 
rechts had Sander Makkus het moeilijk 
tegen de gewiekste Jean Pierré, die veel 
sneller was en behendiger dan Sander. 
Maar hij schakelde deze knaap toch 
mooi uit. Op het middenveld liep het bij 
ons niet lekker de verdediging sloot niet 
goed aan, het duurde dan ook tot de 
24e min. dat Jasper Bakker de bal van 
Devon Hoogland kreeg en deze aan Jo-
han van de Sluis gaf. Johan bedacht zich 
geen moment en schoot wederom raak, 
0-2. Nog geen 2 min later was het weer 
Jasper die de bal kreeg en er een tegen-
stander voorbij speelde, hij gaf de bal op 
links aan Yannick Zuurbier, wie de rust-
stand op 0-3 bepaalde. Na rust bleven 
we aandringen, maar het spel met hard-
er en de scheidsrechter zag niet alles. 
Was Johan van de Sluis in de eerste 
helft met een trap tegen zijn edele delen 
uitgevallen en had Yannick gewoon een 
klap in zijn gezicht gekregen, hij zag het 
niet. Of toch, ja er werd een Engelse spe-
ler van Bergen voor 5 min naar de kant 
gestuurd, wegens te ruw spel, om af te 
koelen. Maar goed we waren aan het 
voetballen en dat deed ondertussen in 
de 50e min belande toen Yannick de bal 
binnen door op Jassine Mellah speelde. 

Jassine ging er al duwend op  de keeper 
van Bergen af en passeerde deze links, 
0-4. Het was Justin van den Berg die ons 
doel schoon hield, met een duik in de 
linker hoek. In de 60e min. was het Ste-
ven de Jong die de bal van Arthur kreeg 
en deze door passte  op Jassine. Jassine 
ging weer allen op de keeper af, en liep 
deze bijna omver, maar hij scoorde wel. 
0-5. 3 min. voor tijd kwam de Wisselde 
Yannick Zuurbier met zijn jongere broer 
Stanley. Deze pupil huppelde vrolijk tus-
sen de grote jongen en was van plan nog 
even zijn doelpuntje mee te pikken. Het 
was bij een vrije trap op het randje van 
het strafschopgebied, dat hij een dacht 
de bal even er in te knallen. Maar wat 
de scheidsrechter geen probleem vond, 
maakte de grensrechter een eind aan 
zijn droom debuut bij de grote vrienden 
van zijn broer. Hij werd gewisseld.

Een trouwe supporter 

Kolping C6 – Koedijk C6 (7-2)

Weer een stevige wind. Zelfde strategie 
als tegen Bergen, voor de wind fl ink 
scoren en de tweede helft controlerend 
spelen. Brian opende al snel de score 
met een stevige uithaal. Vlak daarna 
alweer gelijk. De razendsnelle spits 
van Koedijk sneed door het midden en 
haalde op een inzet waar Marnix zich op 
verkeek doeltreffend uit. Niet lang daar-
na was het weer Brian die voor de 2-1 
zorgde. Ook de 3-1 kwam van de pantof-
fel van Brian. Uit een fraai aangesneden 
corner van Brian was het Michael die de 
bal ineens op de slof binnenschoot, 4-1. 
Kort daarna uit weer een snelle coun-
ter van Koedijk was het weer de rappe 
spits die de 4-2 binnenschoot. Vlak voor 
rust weer een goed genomen corner van 
Brian. Ditmaal was het Justin die de bal 
bij de verste paal in het dak van het doel 
schoot, 5-2. De tweede helft vol tegen de 
wind. In het begin kwam Kolping er wat 
lastig uit. Na deze openingsfase was het 
Kolping die door goed combineren de 
wedstrijd volledig controleerde. Koedijk 
kwam er niet meer aan te pas. Justin trof 
met een uithaal de lat. Halverwege de 
tweede helft gaf Michael goed af op de 
diepgaande Mike. Deze schoot vervol-
gens de 6-2 bekeken binnen. Met nog 
enkele minuten te spelen gaf Jim goed 
af op Mike die vervolgens zijn tweede 
van de middag binnenschoot en zo de 
eindstand op 7-2 bracht.  

De Koots
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JUNIORENNIEUWS

Penaltyschieten !
Dit jaar houden we voor de 22e keer het penaltyschieten voor de junioren.
In tegenstelling tot de pupillen wordt dit in het voorjaar gehouden.
De voorrondes moeten vóór 15 maart afgerond zijn. Per 4 deelnemers in de voorronde, kan er één de fi nale halen. Doen er 
dus 13 spelers mee in de voorronde, dan mogen er 3 door naar de fi nale !
De coördinatoren hebben de notatieformulieren al, dus de strijd kan beginnen !!
De fi nale staat gepland op maandag 21 april !

De toernooien .
In het voorjaar staan voorlopig de volgende toernooien gepland .Er kan altijd nog een aanvulling of wijziging in komen, dus hou 
de offi ciële mededelingen in de Treffers in de gaten !

wanneer ?  waar ?    welke teams ?
3 en 4 mei  Ruwaard (Oss)  C4 + C5
10 mei   S.V.W.’27  C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7
12 mei   sc. Castricum  A3 + A4
17 mei   Kolping Boys  B3 + B4 + B5 + B6 + C3 + C4 + C5 + C6 +C7
18 mei   B.K.C.   mix van A2/A3
25 mei   Vrone   C3 + C5 + C7

Avondje bowlen met de B1 + ouders
Goed gemutst gingen 13 jongens + 20 ouders + begeleiders naar de bowling te Schagen. ’s Middags 
had de B1 het beladen duel in en tegen Koedijk met 3-2 gewonnen, na ‘n 2-0 achterstand.Zo blijven we 
meedoen om het kampioenschap.

1e Kolping Boys  38-15
2e Volendam  37-14
3e Zouaven  36-16
4e West Frisia  28-15

Tussen 17.45 en 18.00 uur warden we verwacht. Tot half zeven werd er geborreld met z’n allen.Toen 
gingen we bowlen van 18.30 tot 20.00 uur. We hadden 4 groepen ouders en 2 groepen jongens. 
Mathe had de indeling gedaan. Zelf had hij zich in ’n zware poule geplaatst, wat later zou blijken, hij 
kon niet z’n vorm van de vorige keer te pakken krijgen en kreeg dus klop. Hij had te zware tegenstand 
van Fred en Piet. Zelfs Petra kwam na 2 volle rondes 12 puntjes te kort om Mathe te verslaan. Yvone 
werd 2e achter Petra. In groep 2 was Gerard beter dan Phong 284 om 220 punten en bij de dames was 
Petra Roos duidelijk de sterkste met 222 punten en Annie met 200 punten. In groep 3 was Ben met 
244 punten de beste, beter dan de geleiders Roy en Peter van B2, en bij de dames won Anja het voor 
Monique 175 om 151 punten. In groep 4 wa Emiel iets sterker dan Peter Klaver 304 om 286 punten, 
Jannes was laatste met 196 punten achter John met 213 punen. Maja als enigste vrouw in deze groep 
had 149 punten. Bij de jongens was Lars duidelijk de sterkste met 230 punten, 2e werd Chris met 207 
punten, 3e Sennart met 200 punten en laatste werd Bowie met 146 punten. 12e was Roy Duineveld 
met 147 punten. Daarna was het tijd om te courmetten. Het eten was voortreffelijk, met ’n voortreffelijk 
ijsje toe. Om +- 11.00 uur was het afgelopen van deze avond. Namens iedereen wil ik Mathe + Petra 
bedanken voor de organisatie van deze avond.

Piet Ursem
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 14 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 8-feb 21:45 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering 2 18775
Maandag 18-feb 22:00 Uit De Meent Jong Holland 3 21251
Vrijdag 29-feb 22:05 Uit De Waardergolf WMC/`t Raethuys 3 23998
Vrijdag 14-mrt 19:15 Thuis De Oostwal Hink Sport LSVV 4 22932
Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 11-feb 20:00 Thuis De Hoornse Vaart Apollo 68 1 20179
Dinsdag 19-feb 21:00 Uit De Oostwal PZC 2 21403
Vrijdag 29-feb 20:10 Uit Oosterhout Indri Vloeren 1 24171
Maandag 3-mrt 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Heertjes (De) 3 22178
Woensdag 12-mrt 19:15 Uit De Stap SVW 27 11 22928
Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 15-feb 21:05 Uit Sportpaleis Alkmaar AFC 34 1 20326
Vrijdag 22-feb 21:05 Thuis De Oostwal HSV 3 21402
Maandag 3-mrt 21:25 Uit De Zien (Uitgeest) Zien De 2 21981
Vrijdag 14-mrt 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 14-mrt 20:10 Thuis De Oostwal HZV/’t Vennewater 7 23242
Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 6-feb 21:50 Uit Het Vennewater HZV/t Vennewater 8 9270
Woensdag 13-feb 22:00 Uit De Bloemen HZV/’tVennewater 11 20279
Vrijdag 22-feb 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
Vrijdag 22-feb 22:00 Thuis De Oostwal Jong Holland 7 21366
Maandag 25-feb 19:15 Uit De Waardergolf SVW 27 9 22013
Maandag 3-mrt 20:00 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 14-mrt 22:00 Thuis De Oostwal Ossenhooft 1 23204
Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 8-feb 19:15 Thuis De Oostwal PZC 4 19405
Maandag 11-feb 19:00 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 3e beurt
Woensdag 13-feb 21:05 Thuis De Oostwal Vrone 8 19715
Woensdag 20-feb 22:00 Uit De Mijse WMC/`t Raethuys 7 20928
Vrijdag 29-feb 21:05 Thuis De Oostwal Plubos 5 163433
Vrijdag 7-mrt 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 4e beurt
Vrijdag 7-mrt 22:05 Thuis De Oostwal Alkmaarsche Boys 4 21708
Woensdag 12-mrt 21:05 Uit De Mijse Hovocubo 10 22462
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 6-feb 19:15 Uit De Mijse OZV/de Otter DA3 19481
Vrijdag 15-feb 19:15 Uit De Mijse OZV/de Otter DA5 20401
Maandag 18-feb 21:05 Thuis De Hoornse Vaart OZV/de Otter DA4 21167
Vrijdag 7-mrt 19:55 Uit Het Vennewater HZV/Vennewater DA4 22087
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 8-feb 19:15 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV B1 168162
Maandag 11-feb 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Danss. Biersteker B3 169837
Maandag 10-mrt 19:15 Uit Noorderend WMC/’t Raethuys B1 168235
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 15-feb 19:15 Uit De Kloek Tornado/AVéWé C1 168522
Vrijdag 7-mrt 19:15 Uit De Beukenkamp ZVVO Sandow fc C1 168554
Woensdag 12-mrt 19:15 Thuis De Oostwal Avenhorn/K&S C2 168576

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

Kantinediensten dames en meisjes:

9 februari
Zaterdagmorgen 09:00 Nathalie  Bergmans en Nikki Beers

Zaterdagmiddag 13:00 Michelle  de Goede

10 februari 
Zondagmorgen   09:00 Anouk Berkhout

16 februari
Zaterdagmorgen 09:00 Melanie van der Gragt en Kayleigh de Jongh

Zaterdagmiddag 13:00   Iris Hollenberg

17 februari
Zondagmorgen   09:00  Willemijn Groot       

MA1 opgelet!
3 wedstrijden achter elkaar in een andere provincie is wel erg veel gevraagd van de speelsters en de ouders. Daarom is voor 
aanstaande zaterdag 8 februari een bus geregeld! die jullie naar de wedstrijd naar SO Soest brengt.

De bus vertrekt om 12.45 uur, dus zorg dat je uiterlijk 12.30 uur aanwezig bent Voor de bus wordt wel een kleine bijdrage van 
€2,50 per persoon gevraagd.

Een hele grote bus en alleen de speelsters is natuurlijk zonde, dus neem je ouders, broer, zus, vriend(in) mee om jullie naar de 
overwinning te schreeuwen (ook toeschouwers betalen €2,50).

Andere manier van vervoer bij uitwedstrijden MA1. 

Vanaf 15 februari gaat het vervoer voor de meiden van de a1 iets anders geregeld worden. Voortaan komt een lijst in de treffer 
te staan wie moeten rijden bij de eerst volgende uitwedstrijden. Kun je niet, regel je zelf iets anders. Als er ouders eventueel 
bereid zijn om elke keer te rijden horen we dat ook graag zodat wij dit mee kunnen nemen in de lijst.

De meiden krijgen deze week een brief mee, waarin dit alles staat, tevens ontvangen jullie een actuele telefoonlijst.

Voor de uitwedstrijd van 15 februari zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden: Iris, Romy, Anouk T en Lydia

Oproep:

Dames 3 is op zoek naar nieuwe speelsters voor de rest van dit seizoen. Voetbal je nog niet, maar lijkt het je wel 
leuk om te doen. Meld je dan aan! Ervaring als voetbalster is mooi, maar niet noodzakelijk. Dames 3 is een gezellig 
team dat uitkomt in de 4e klasse zondag. Wil je meer weten over het team, neem dan eens een kijkje op 
http://kolpingboysdames3.ditismijnteam.nl/ of neem contact op met Femke de Jong: 06-10036584
 Stefanie bij AZ

Stefanie van der Gragt, speelster van de B1 is uitgenodigd mee te trainen bij de AZ vrouwen. Als eerste jaars B is 
het natuurlijk een hele eer om mee te kunnen doen met de gevestigde orde van het damesvoetbal.
We wensen Stefanie heel veel succes.
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DAMES EN MEISJES
Oosthuizen MC1- Kolping boys MC1 (7-1)
Dat we vandaag een moeilijke wedstrijden zouden krijgen, werd al snel duidelijk, want na 1 minuut lag de bal er al in. Je denkt 
dat iedereen dan wel wakker is geworden, maar nee, ook het 2e doelpunt lag er al snel in. Een erg goed spelend Oosthuizen 
en een slap Kolping zorgde voor een eentonig spelbeeld. Oosthuizen voetbalde en wij liepen er achteraan. Het stond dan ook 
met rust al 4-0.

In de rust even bijkomen en iedereen was het erover eens dat we meer strijd moesten leveren. Dit lukte gelukkig aardig. We 
begonnen duels te winnen, aangemoedigd door de super aanhang van kolping konden we net dat beetje extra geven. Helaas 
was Oosthuizen wel gewoon te sterk vandaag. Kim stopte nog een penalty en na een super actie van Roosmarijn over links wist 
Nikki zelfs nog te scoren. De einduitslag : 7-1. Meiden ik ben trots op jullie zoals de 2e helft hebben gestreden! 

Kolping boys MC1- ASV ‘55  MC1 (1-0)
Wat een luxe vandaag, een van de pupille scheidsrechters bood zich aan als grensrechter.

We zouden vol aan de bak gaan vanaf de start. De wind hielp want die hadden we lekker mee. Kolping begon goed en veel 
sterker dan ASV, dat overigens voorin wel gevaarlijk was. Na een aantal goede kansen gaf Cindy van eigen helft een geweldige 
knal naar voren. Geholpen door de wind zag ik al dat het wel eens een lastige bal zou kunnen zijn voor de keeper. Nikki zag dit 
ook, liep goed door en aarzelde niet toen de keepster de bal losliet. 1-0. Dat is lekker. De aanhang was inmiddels fl ink gegroeid. 
Naast de ouders, vriendinnen kwam ook de mb1 kijken. Heel leuk!

Helaas moest Amanda het veld verlaten met een enkel blessure. Manon P kwam erin en speelde een sterke wedstrijd. In de 1e 
helft kregen we nog genoeg mogelijkheden om de 2-0 te maken, maar helaas de bal wilde er niet in.

De 2e helft was het spelbeeld heel anders, geholpen door de wind was het nu ASV dat op zoek ging naar de gelijkmaker. maar 
de verdediging stond vandaag als een huis en als de aanvallers van ASV er toch langs kwamen stuite ze op Kim.

Meiden jullie hebben hard gewerkt en verdiend gewonnen.

Ik heb wat foto’ s gemaakt van de wedstrijd deze kun je bekijken op:

http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=myalbums 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 9 februari

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 Den Helder D1 11:30  Dick Makelaar
D2 BKC D1 09:00  M.Stigter
D3 Dynamo D1 11:30 11:00 Pertti Marees
D6 LSVV D4 10:15 09:45 Simon Jongkind
D7 VRIJ   
E2 VRIJ   
E4 Sporting S E1 11:30  Ouder
E7 SVW 27 E7 10:15 09:45 Ouder
E8 KSV E7 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E10 Dynamo E2 10:15 09:45 Ouder
E11 Kolping Boys E12 10:15 09:45 Ouder
E13 SVW 27 E10 11:30 11:00 Sean de Jongh
E14 Koedijk E11 11:30 11:00 Nick Brouwer
E15 SVW 27 E11 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F1 Foresters F1 10:15  Ouder
F3 Alcmaria Victrix F2 09:00 08:30 Ouder
F4 SVW 27 F8 09:00 08:30 Ouder
F7 AFC 34 F3 09:00 08:30 Ouder
F8 Zeevogels F3 09:00 08:30 Ouder
F9 Alkm. Boys F2 11:30 11:00 Ouder
      
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D4 Koedijk D3 10:15 09:25
D5 Zeevogels D2 12:00 11:00
D8 Duinrand S D4 12:00 11:00
MD1 SVW 27 MD1 11:30 10:30
E1 Foresters (de) E1 10:15 
E3 SVW 27 E4 09:00 
E5 Reiger Boys E4 11:00 10:15
E6 Reiger Boys E6 09:45 09:00
E9 Dynamo E1 11:30 10:40
E12 Kolping Boys E11 10:15 09:45
F2 Alkmaarse Boys F1 10:30 
F5 HSV F6 09:00 08:30
F6 Meervogels F5 09:30 08:30
                         

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:          (Tijdelijk)

Marrian de Vries       072- 5617201

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling      06-46757626  

Melanie Brakels        06-48969892

DEEN JEUGDSPONSORACTIE

Zaterdag 9 Februari start de jeugdsponsoractie bij DEEN SUPERMARKT  De pupillencommissie heeft zich ook aangemeld voor 
deze actie en is uit de vele aanmeldingen ook geselecteerd om deel te nemen. Het sponsorbedrag zal worden besteed voor de 
pupillen.

Dus hierbij het verzoek aan alle leden van Kolping Boys. 

Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp u sponsormunt in onze clubkoker. Want 
hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld we krijgen!!!!
N.B. U kunt ook de munten afgeven in het secretariaat. 

Wij deponeren de munten dan in de clubkoker bij DEEN
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Zaterdag 16 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D3 SVW 27 D3 11:30 11:00 Pertti Marees
D5 SSV D1 09:00 08:30 Simon Jongkind
D6 HSV D4 10:15 09:45 Gerard Twisk
MD1 Alcmaria Victrix MD1 11:30 10:45 Dick Makelaar
E5 Kolping Boys E3 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E6 VRIJ   
E9 GSV E1 11:30 11:00 Nick Brouwer
E10 Victoria O E4 10:15 09:45 Sean de Jongh
E14 Kolping Boys E15 09:00 08:30 Ouder
F3 VRIJ   
F4 Alcmaria Victrix F3 09:00 08:30 Ouder
F5 Sporting S F2 10:15 09:45 Ouder
F9 Jong Holland F7 09:00 08:30 Ouder
      
1e jrs F-Pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Alkmaarsche Boys D1 10:30 
D2 Hugo Boys D1 14:00 
D4 Berdos D1 10:30 09:40
D7 Foresters D7 13:00 12:00
D8 Koedijk D7 10:00 09:10
E1 Odin 59 E1 12:30 
E2 Foresters E2 10:15 
E3 Kolping Boys E5 10:15 
E4 Foresters E8 11:30 
E7 Meervogels E3 11:30 10:30
E8 Meervogels E4 09:30 08:30
E11 Reiger Boys E15 08:45 08:00
E12 LSVV E6 10:30 09:40
E13 Foresters E11 11:30 10:30
E15 Kolping Boys E14 09:00 08:30
F1 HSV F2 09:00 
F2 Koedijk F2 08:45 
F6 HOSV F1 11:15 10:10
F7 SVW 27 F10 10:15 09:25
F8 Apollo 68 F1 10:00 09:10

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

DEEN JEUGDSPONSORACTIE

Zaterdag 9 Februari start de jeugdsponsoractie bij DEEN SUPERMARKT  De pupillencommissie heeft zich ook aangemeld voor 
deze actie en is uit de vele aanmeldingen ook geselecteerd om deel te nemen. Het sponsorbedrag zal worden besteed voor de 
pupillen.

Dus hierbij het verzoek aan alle leden van Kolping Boys. 

Ga naar DEEN, in DE MARE koop een sponsorproduct en werp u sponsormunt in onze clubkoker. Want 
hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld we krijgen!!!!
N.B. U kunt ook de munten afgeven in het secretariaat. 

Wij deponeren de munten dan in de clubkoker bij DEEN
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D2 beleeft ‘Wonder van Wiering-
erwerf ’ 

DWOW D2–Kolping Boys D2 (1-4)

We weten dat-ie kan pingelen. En soms 
doet-ie het een beetje te veel. Maar 
het doelpunt dat D2-spits Ronald in de 
openingswedstrijd van de voorjaarscom-
petitie tegen DWOW maakte, gaat de 
boeken in als ‘ Het wonder van Wiering-
erwerf ‘. Vanaf de middenlijn slingerde 
de kleine aanvaller zich langs vier, vijf 
tegenstanders om vervolgens de keeper 
kansloos te passeren: 1-3. En daarmee 
deed de getruukte nummer 10 op slag 
van rust de wedstrijd op Maradonna-
achtige wijze op slot.  

Toch had Kolping aanvankelijk moeite 
met de onbekende tegenstander uit de 
Noordkop. Na een kwartier keken de 
Oudorpers zelfs bijna tegen een achter-
stand aan. Charlie verwerkte een hoge 
bal niet goed (polletje?), waarna de 
DWOW-spits alleen op het doel afging. 
Zijn inzet ging echter naast.  Maar dat 
angstige moment luidde wel het herstel 
van Kolping in. De ploeg van coach Thijs 
van der Oord trok ten aanval. Een schot 
van Julian kaatste via de onderkant 
van de lat het veld weer in. En enkele 
minuten later dook Sietze alleen voor 
de keeper op.  Tot zijn eigen ontzetting 
peerde hij het leer hoog over. Maar in de 
25ste minuut was het dan toch - verdiend 
- raak. Een pass van Ronald belandde 
bij rechtsbuiten Justin die in tweede 
instantie scoorde: 0-1. Enkele minuten 
later vergrootte Kolping de marge. De 
opgerukte verdediger Gijs gaf een hoge 
voorzet door het midden die door Ron-
ald achterwaarts over de DWOV-goalie 
werd gekopt: 0-2. Pal daarop scoorden 
de gastheren echter tegen (1-2). Dat 
was mogelijk door slap ingrijpen van de 
Kolping-defensie die onder leiding van 
Dave voor het overige een zeer degelijke 
indruk maakte. Keeper Nick stond voor-
namelijk te koukleumen.  

In de tweede helft bleef  Kolping domi-
neren. Een op het oog glaszuiver doe-
lpunt van Martin werd  door de streng 
leidende arbiter afgekeurd. Ronald zou 
de keeper de bal uit de handen hebben 
geslagen. En even later zag Jesper een 
kopbal van de lat afspringen. Uiteindel-
ijk werd het toch nog 1- 4 door Wouter. 
Fraai gelanceerd door Sascha rondde de 
Kolping-midvoor een lange run beheerst 
af. 

Paulus

Kolping Boys D2–AFC’34 D2  (5-1)

‘Het is stil aan de overkant’ ,klonk het 
vrolijk vanuit de Kolping- kleedkamer 
na afl oop van het verdiend gewonnen 
bekerduel tegen het sterke AFC. En die 
vreugde was terecht. Met vechtlust en 
tegen het einde ook met vlagen oog-
strelend voetbal hadden de jongens van 
Thijs van der Oord en Nico de Lange hun 
tegenstander overklast.

‘ Duels, duels, duels’, had de coach 
voorafgaand aan de wedstrijd erin ge-
hamerd. En niet te vergeefs. Nog niet 
eerder dit seizoen vochten de mannen 
zo op het scherp van de snede. En het 
had resultaat, hoewel het in de eerste 
minuten heel anders leek uit pakken. 
Een uittrap van keeper Nick belandde 
rechtstreeks in de voeten van een AFC-
er. Die passte naar buiten en tegen het 
schot van de rechterspits had de Kolp-
ing-goalie totaal geen verweer: 0-1.

Maar wie dacht dat ‘Oudorp’ het koppie 
zou laten hangen, kwam bedrogen uit. 
Voor elke bal werd geknokt. Het anders 
niet zo op fysiek voetbal ingestelde mid-
denveld van Kolping met Sietze en Justin 
viel op door hun vechtlust. En achterin 
streed het centrale duo Gijs en Dave en 
op rechts Jesper voor elke centimeter te-
gen een dominant AFC.

Kolping moest het vooral van de coun-
ter hebben. In de tiende minuut had dat 
succes. Sietze kreeg de bal op het mid-
denveld en passte naar Martin die op 
zijn beurt Julian lanceerde. Die rondde 
in volle ren fraai af: 1-1. Kolping voelde 
dat er meer in zat en een minuut later 
was het opnieuw prijs. Nu was het  rech-
tsbuiten Martin die 2-1 maakte na goed 
aangeven van Justin. Die was op zijn 
beurt bediend door de na een lange bles-
sureperiode weer herstelde Chantal.

Er ontspon zich een boeiend duel waarin 
beide ploegen aan elkaar gewaagd 
waren. Maar het was toch Kolping dat 
vlak voor rust verder afstand nam door 
opnieuw Martin. Op onnavolgbare wijze 
prikte hij het leer vanuit een corner van 
Sietze achter de AFC-doelman: 3-1. Even 
dreigde AFC nog aansluiting te krijgen. 
Een goed genomen vrije trap suisde 
echter rakelings langs de kruising.

In de tweede helft was het opnieuw AFC 
dat een licht overwicht opbouwde. Vooral 
bij de corners waren de Alkmaarders 
gevaarlijk.  

Eerst moest Charlie met een soort 

karate-trap het leer van de lijn halen. En 
bij een volgende inzet redde Nick goed 
na een kopbal van AFC. Langzaam maar 
zeker raakte de tegenstander murw, ter-
wijl Kolping steeds beter begon te draa-
ien. Het spitsenduo Wouter en Ronald 
was een plaag voor de blauwgele achter-
hoede. En het was Ronald die met twee 
treffers het gevreesde AFC defi nitief  uit 
het bekertoernooi kegelde. Vooral de 
laatste goal was er eentje - na een vloe-
iende combinatie - om in te lijsten. Op 
naar de volgende ronde!

Paulus

SVW’27 D9-Kolping Boys D4 (0-1)

Na vorige week de eerste wedstrijd 
in het tweede deel van de competitie 
te hebben gespeeld tegen Vitesse uit 
Castricum, uitslag 2-2,  moesten onze 
jongens vandaag voor de beker te-
gen SVW 27 D9. D9 zou je zeggen een 
makkie, maar niets was minder waar. Dit 
elftal is de Top E van SVW die volgend 
jaar de D1 zullen zijn en nu tegen o.a. de 
jeugd van Ajax spelen. Fysiek waren wij 
dus wel in het voordeel,maar op voetbal-
gebied moesten wij toch wel vaak onze 
meerdere erkennen in deze tegenstand-
er. De eerste helft stonden wij dan ook 
aardig onderdruk, maar in echte prob-
lemen zijn we niet geweest. Ook SVW 
verdedigde goed en onze snelle 
voorhoede had het lastig. Nu waren ook 
diverse van onze spelers herstellen van 
een griep en dit was duidelijk qua con-
ditie te merken. Toch kwamen wij in het 
laatste deel van de eerste helft er vaker 
uit en door één van deze uitvallen werd 
0-1 (Maarten). De tweede helft was las-
tig en SVW deed er alles aan om te score, 
maar onze verdediging met Dex, Amin 
en en als sluitpost Leon hielden de nul. 
Na een vlagsignaal van de grensrechter 
voor buitenspel ving Ton spontaan de 
bal in het strafschopgebied. Ja de sc-
heidsrechter fl oot niet voor buitenspel, 
dus jammer een strafschop tegen. Wel 
of niet via Leon, maar de bal ging in ie-
dergeval via de lat over. Toen nog een 
paar benauwde minuten, maar we heb-
ben gewonnen en zijn een ronde verder. 

Gefeliciteerd jongens namens alle oud-
ers langs de kant.

Bob
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys E6–KSV E 6 (6-0)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en Kolp-
ing Boys E6 had zich geen betere start 
van de voorjaarscompetitie kunnen be-
denken: de klinkende overwinning op 
KSV E6 was dik verdiend!

Kolping gingen meteen enthousiast 
van start. Er werd goed gecombineerd, 
waarbij het middenveld zich bijna ona-
fgebroken op de helft van de tegen-
stander bevond. Na tien minuten spelen 
kreeg Kolping een vrije trap net buiten 
het strafschopgebied. Een precisieschot 
van Brunon leverde de eerste treffer op: 
1-0. Koping Boys bleef aandringen, met 
mooie acties van Rick, Nick, Martijn en 
Amsel. Het duurde dan ook niet lang 
voordat de 2-0 viel, weer van de voet 
van Brunon. En ook de 3-0 wist hij koe-
lbloedig erin te knallen, waarmee Kolp-
ing Boys met een ruime voorsprong de 
rust in ging.

Na limonade en een peptalk wist KSV 
wat beter terug te komen in de wedstrijd. 
Maar Kolping verdedigers Hannah, Max 
en Nienke hielden stand, net als keep-
ster Iefke die slechts enkele malen in ac-
tie hoefde te komen. Ook nu bleef Kolp-
ing Boys aandringen en met resultaat: 
Amsel tikte snel de 4-0 binnen, waarna 
ook de 5-0 en de 6-0 volgden, wederom 
van topscorer Brunon. De Kolping sup-
porters werden nog vermaakt met en-
kele fraaie schoten op doel van Rick, 
Amsel en Martijn maar de eindstand 
bleef 6-0. 

Het was een genot om naar jullie te ki-
jken, kanjers! Op naar de volgende wed-
strijd.

Karen (moeder van Max) 

Kolping Boys F2 – Dynamo F1 (1-3)

De eerste competitie wedstrijd na de 
winterstop, de vraag is hoe onze jongens 
uit hun winterslaap gekomen zijn?

Vol verwachting wacht het publiek hi-
erop en als de wedstrijd om 9.00 onder 
een bleek “winter”zonnetje begint dan 
voel je de spanning langs de zijlijn stij-
gen. Onze jongens staan meteen onder 
druk, Dynamo is duidelijk niet gekomen 
om af te wachten wat er gaat gebeuren. 
Ondanks de druk krijgen we een goede 
kans; na een pass van Justin raakt Gio-
vanni de bal net niet goed genoeg om de 
bal de juiste richting te geven. Even later 
probeert Julian het maar helaas, deze 
poging gaat er ook niet in.

Het gevolg is dat de goed leidende sc-
heidsrechter Dimitri het rustsignaal geeft 
bij een 0-0 stand. Na rust krijgt Daan 
nog een redelijke kans maar ook deze 
bal gaat er niet in. In de 5e minuut krijgt 
Dynamo een corner en nadat de bal niet 
goed wordt weggewerkt belandt deze via 
een voet van een Dynamo speler in het 
doel achter JP. Trainer/coach Henk en 
het enthousiaste thuispubliek moedigen 
de jongens nog eens extra aan en deze 
laten hun koppies dan ook niet hangen, 
integendeel; in de 11e minuut maakt 
Roy na een mooie aanval de 1-1. 

Er zit meer in, dit voelen wij allemaal!

Helaas een minuut later wordt JP na een 
verwoestend schot voor de tweede maal 
gepasseerd: 1-2. Onze jongens blijven 
echter vechten voor een goed resultaat 
maar missen net de kracht en de fi nesse 
om de gelijkmaker binnen te tikken. De 
1-3 die in de laatste minuten wordt ge-
maakt geeft uiteindelijk een vertekend 
beeld van een gelijk opgaande sportieve 
strijd tussen onze jonge voetballers en 
die van Dynamo. 

Als er de volgende keer weer met het-
zelfde plezier wordt gespeeld, dan kijkt 
deze reporter nu al weer uit naar het vol-
gende “potje” voetbal.

Hoi ik ben Patrick. (F9)

We hebben 26 januari een wedstrijd 
gespeeld tegen Meervogels.

Ze waren haast niet moeilijk. Omdat we 
9-1 hadden gewonnen.

Ik wed dat je niet weet welke elftal we 
zijn. Zal ik het maar vertellen…..Kolping 
Boys nieuwe F-9!

Weet je wie er in mijn team zit? De klein-
ste maar de hardste is Lance. 

Als je het erg vindt dat je 4-0 achter 
staat, dan heb je Dillan nodig. Hij is top-
scoorder!

Heb je Jorrit en Pelle en Patrick al 
ontmoet? Zij zijn de snelste. Ook al schr-
ijft Patrick dit verhaal, ha ha!

Hessel en Sam zijn de beste pasers en 
dus ook de beste voorzetters.

Wil je weten wie er allemaal gescoord 
hebben?

- 1e helft: Dillan 3x,  Hessel 1x, Lance 
1x, Patrick 1x maar dat was een val-
lende (ik viel vlak na het scoren). Pelle 
stond op doel.

- 2e helft: Eigen doelpunt van de tegen-
partij 1x, en Pelle 2x. Hessel stond op 
doel.

Jammer dat er één kindje niet er bij was. 
Ik weet nog niet wie het is maar ik hoop 
hem gauw te ontmoeten.

Bram was coach. Hij had onze ballen van 
Kolping Boys meegenomen. Bedankt 
voor het coachen Bram.

Einde? Nee nog niet er komt nog een 
foto.


