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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 

Nadat het afgelopen weekeinde nog veel wedstrijden werden afgelast, is het 
aankomend weekeinde een inhaalweekend waardoor er veel teams vrij zullen 
zijn. 

In de treffer vindt u nog een verslag van het avondje kegelen van de C6.

U kunt ook nog meedoen met de spaaraktie van DEEN, er is al bijna genoeg 
gespaard voor een PANNA-veldje.

De redactie
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VERSLAG HEREN 1

Kolping Boys 1 - Blokkers 1 (4-1)
Ons vlaggeschip begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat in de uitwedstrijd Kolping feitelijk veel beter was als Blokkers maar 
dat er na de 90 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord stond. Duidelijk was in die wedstrijd geworden dat Blokkers een 
ploeg heeft die niet opgeeft en dat zij ook bij een achterstand zeker nog niet verslagen zijn. 

Onze eerste wedstrijd na de winterstop werd er uit gelijk gespeeld tegen de Spartanen en het niveau was in die wedstrijd  nog niet 
zoals we gehoopt hadden. We wisten dus dat we qua voetballend vermogen maar ook qua inzet ons niveau moesten opkrikken 
om van Blokkers te kunnen winnen. 

Kolping begon dan ook goed en geconcentreerd aan de wedstrijd, het eerste half uur werd Blokkers met goed combinatievoetbal 
onder druk gezet.  Opvallend was dat het positiespel werd uitgevoerd zoals op de training, dus met kort spel op een fl ank waarna 
veelal via de goed spelende Henk Zeegers de cross-pass werd verzonden naar de andere zijde van het veld om zodoende het 
spel te verplaatsten en de tegenstander te laten lopen. 

Kolping speelde het eerste half uur goed zonder dat het echter tot echt grote kansen leidde. Het was dan ook een afstandschot 
van Rens Langedijk (hij krulde uit stand de bal over de te ver voor zijn goal staande keeper) dat tot de 1-0 voorsprong leidde. 
10 minuten later onderschepte op het middenveld wederom Henk Zeegers een inspeelpass van de Blokkers laatste man.  Henk 
speelde Rachid  el Kaddouri in waarna Rachid alleen op de keeper afging en beheerst scoorde. 

Vervolgens bleek ook het manco van onze nog jonge ploeg want binnen 2 minuten werd het 2-1,  een goede strakke corner van 
Blokkers werd door hun sterke spits via de onderkant van de lat ingekopt.  Het was niet zozeer dit doelpunt als wel het effect 
ervan dat onze ploeg enigzins deed wankelen. De wedstrijd leek nl. in de tas maar het snelle tegendoelpunt brak de wedstrijd 
meteen weer open. 

Het laatste kwartier van de eerste helft en het eerste kwartier van de tweede helft speelde onze ploeg dan ook niet goed. Te 
snel werd de diepe bal gezocht en de spitsen konden de bal niet goed vast houden. Daardoor kwamen de ballen snel terug en 
kwamen we niet goed meer in het spel. Het was in die fase keeper Mark Steenstra die met een prachtige redding een bal uit de 
kruising tikte en zodoende zorgde dat we op voorsprong bleven staan. 

Twee wissels van trainer Rob Klanker zorgden dat we weer meer vat op de wedstrijd kregen:  Joost Pepping zorgde voor meer 
evenwicht op het middenveld en Kuba Dmyscewicz zorgde voor nieuwe power in de voorhoede. Niet toevallig maakte Kuba dan 
ook iets later de 3-1 na een goed pasje van Mark Kaandorp. Rachid el Kaddouri  bekroonde vervolgens zijn harde werken met 
zijn 2e goal en bepaalde zo de eindstand op 4-1.  

Het verschil met de uitwedstrijd bleek uit een paar momenten, op die momenten moeten wij leren “killen”  en dat deden we deze 
thuiswedstrijd dan ook.  Ook in de uitwedstrijd waren wij nl. (zoals al eerder gememoreerd) beter maar konden we de wedstrijd 
nog niet doodmaken danwel “killen”. Dat lukte ons nu wel. Zo lijkt het elftal dan ook steeds slimmer te worden en dat is goed 
om te zien. 

Na de wedstrijd hebben we heerlijk in de kantine zitten nagenieten en met ons vele toeschouwers. Onze club staat er dan ook 
goed op en dat blijkt wel uit de supporters langs de lijn en de gezelligheid in de kantine. Wij hopen dat u bij onze volgende thu-
iswedstrijd ons weer met velen komt aanmoedigen!

 

Sandor van der Waal

Elftalbegeleider
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 23 en 24 februari

 groep 6 en 5

Zat./Zon. 1 en 2 maart

 groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 23 februari

08:30 uur: Junioren A1

12:30 uur:  Junioren A1

 

Zondag:  24 februari

09:00 uur:  Junioren A4 (1 pers.)

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

 

Zaterdag:  1 maart

08:30 uur: Junioren B3

12:30 uur: Junioren B3

 

Zondag:  2 maart

09:00 uur:  Junioren A2 (1 pers.)

13:00 uur: Senioren 8   (3 pers.)

 

Secretariaat:  

Zondag:  24 februari

08:30 uur:  Richard Meijer

13:00 uur: Senioren 3

 

Zondag:  2 maart

08:30 uur: Damescie

13:00 uur Senioren 8 

 

Zondag 24 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e de Rijp 1  14:00  P. Kramer     Oefen
2e vrij   Vrij 
3e St. Adelbert 2 12:00 11:00 A. Kokkelink 
7e vrij   Vrij 
8e Nwe.Niedorp 3 12:00 11:00 K. de Goede 
9e ADO ‘20  13 12:00 11:00 N. Neuvel 
10e vrij   Vrij 
12e vrij   Vrij 
13e vrij   Vrij 
DA2 Andijk DA1 14:00 13:00 M.Visser
DA3 S.E.W. DA 1 14:00 13:00 N. Pater 
A2 vrij   Vrij 
A3 vrij   Vrij 
A4 vrij   Vrij 
B2 vrij   Vrij 
 
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
Da1 RKHVV DA1 10:30 
5e Berdos 3 12:00 11:00
11e ADO ‘20  11 10:00 08:45

Zondag 2 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
8e LSVV 8 12:00 11:00 N. Neuvel
9e HSV 7 12:00 11:00 K. de Goede
11e Vrone 8 14:00 13:00 N. Pater
12e SVW ‘27  10 14:00 13:00 I. Aydogan
13e SSV 2 12:00 11:00 P. Kramer
Da2 vrij   Vrij
Da3 Grasshoppers DA1 14:00 13:00 A. Kokkelink
A4 vrij   Vrij

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Den Helder 1 14:00 
2e Fort.Wormerveer 2 11:00 
3e Alkm.Boys 3 12:00 11:00
5e Bergen 3 10:30 09:30
7e Dynamo 3 11:30 10:30
10e ADO ‘20   10 10:00 08:45
DA1 Purmerend DA 1 12:30 
A2 KSV A1 14:00 13:00
A3 JVC A 2 11:00 09:30
B2 Alw.Forward B 1 10:00 09:00
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 16 en 17 februari

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e vrij vrij
 2e Vitesse ‘22 2 afg
 3e vrij vrij
 5e Berkhout 2 ??
 7e de Foresters 9 afg
 8e SVW ‘27 6 afg
 9e Uitgeest 5 afg
 10e Alc.Victrix 4 ??
 11e Alcm.Victrix 5 afg
 12e Koedijk 12 2-4
 13e vrij vrij
 DA1 t Goy DA1 ??
 DA2 Zaandijk Da1 1-1
 DA3 Oosthuizen Da1 afg
 A1 ODIN 59 A1 4-0
 A2 vrij vrij
 A3 Den Helder A 2 afg
 A4 Uitgeest A 3 afg
 B1 Castricum B1 0-1
 B2 Assendelft B1 afg
 B3 vrij vrij
 B4 LSVV B3 2-4
 B5 Koedijk B7 afg
 B6 Koedijk B6 1-4
 C1 Volendam (rkav) C1 4-1
 C2 HSV C1 1-2
 C3 BOL C1 1-2
 C4 Egmondia C2 5-0
 C5 SVW 27 C5 2-6
 C6 W.M.C. C1 4-1
 C7 Reiger Boys C6 6-2
 MA2 CSW MA1 1-2
 MB1 LSVV MB1 0-0
 MC1 Kadoelen MC2 3-0

Zaterdag / Zondag 9 en 10 februari

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e de Blokkers 1 4-1
 2e DEM 2 1-4
 3e Sint Boys 2 0-2
 5e vrij VRIJ
 7e KSV 6 5-2
 8e Alkm. Boys 9 ??
 9e VIOS W. 7 4-2
 10e Limmen 9 ??
 11e HSV 9 ??
 12e ADO ‘20 14 0-2
 13e ADO ‘20 12 ??
 Da1 KFC ‘71 DA1 ??
 Da2 Roda ‘46 DA1 1-1
 Da3 Ilpendam DA 1 ??
 A1 Zaanlandia A1 4-1
 A2 Spirit ‘30 A1 ??
 A3 Koedijk A 3 4-5
 A4 RKEDO A2 ??
 B1 Vitesse 22 B1 1-0
 B2 Wherevogels B 1 0-2
 B3 BOL B2 7-0
 B4 Jong Holland B2 ??
 B5 Kolping Boys B6 6-1
 B6 Kolping Boys B5 1-6
 C1 Koedijk C1 0-0
 C2 KSV C1 0-2
 C3 KSV C2 3-1
 C4 Adelbert St C2 8-1
 C5 Vrone C3 8-3
 C6 AFC 34 C5 GEST
 C7 SVW 27 C9 10-0
 MA2 Soest SO MA1 1-2
 MB1 SEW MB1 0-0
 MC1 Marken MC1 3-0

Wat viel er op in de krant van afgelopen week ?
Geldboete voor mislukte sliding. De rechtbank van Groningen heeft een 36-jarige voetballer van vv Glimmen veroordeeld tot  750 
euro boete voor een mislukte sliding op de bal waardoor de tegenstander een beenbreuk opliep. Dat meldde de Leeuwarder advo-
caat Tjalling van der Goot van de verdachte gisteren. De verdachte raakte zijn tegenstander tijdens de wedstrijd tussen Veendam 
1894  2 en vv Glimmen 2 op 10 maart vorig jaar dusdanig onhandig dat die daar een dubbele beenbreuk aan over hield. De man 
uit Groningen kreeg daarvoor een rode kaart. Volgens de verdachte was het een ongelukkige actie. Raadsman van der Goot stelt 
dat de uitspraak fl inke consequenties kan hebben. “Deze uitspraak betekent in de praktijk dat een actie tijdens een wedstrijd, die 
wordt bestraft met een rode kaart en letsel tot gevolg heeft, een strafbaar feit oplevert.”

De scheidsrechterscie.
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 23 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Volendam B1 13:00  K.Huybers
B4 Kolping Boys B5 14:45 14:00 J. Mienes
C1 Zeeburgia C1 14:45  J.H.N.Koppes
C4 Victoria O. C2 14:45 14:00 F.Veel
MA2 S.D.O. MA 1 14:45 14:00 T.Vrasdonk
MB1 A.F.C. MB 1 13:15 12:30 R. Aafjes
MC1 Marken MC 1 13:15 12:30 A.v.d. Velden

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C6 Alkm. Boys C2 12:00 11:10

Zaterdag 1 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B4 Meervogels B 2 14:45 14:00 A. Kokkelink
B6 Hugo Boys B 2 14:45 14:00 A.v.d. Velden
C1 Roda ‘23  C1 13:15  P.J.Braaksma
C2 Flamingo’s C1 14:45 14:00 R.Aafjes
C6 H.S.V. C4 13:15  R. de Wit

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Argon A2 12:00 
B1 D.E.M. B1 15:00 
B5 Foresters B 4 13:00 12:00
C4 Koedijk C4 12:45 11:50
C5 Foresters C 4 13:00 12:00
C7 L.S.V.V.  C5 13:15 12:15
MA 2 Odin MA 1 13:45 12:30
MB1 Flevo MB 1 12:30 11:15
MC 1 Kadoelen MC 1 10:00 08:35

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 23 en 24 februari

 groep 6 en 5

Zat./Zon. 1 en 2 maart

 groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 23 februari

08:30 uur: Junioren A1

12:30 uur:  Junioren A1

 

Zondag:  24 februari

09:00 uur:  Junioren A4 (1 pers.)

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

 

Zaterdag:  1 maart

08:30 uur: Junioren B3

12:30 uur: Junioren B3

 

Zondag:  2 maart

09:00 uur:  Junioren A2 (1 pers.)

13:00 uur: Senioren 8   (3 pers.)

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  23 februari

 Paul Konijn en

 Ton Groot 

Zaterdag:  1 maart

 Paul Konijn en

 R. de Niet 
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN 
Wel en wee van de junioren zaterdag 9 en zondag 10 februari 2008
A 1 deed zeer goede zaken in de zeer harde en onvriendelijke wedstrijd tegen Zaanlandia.

Vooral de supporters (zoals ze zich noemen) van Zaanlandia deden zich slecht van zich spreken.

A 1 won met 4 – 1 en 3 ploegen in de top verloren nl. Argon, Jong Holland en Zaanlandia dus.

B1 had een zeer moeilijke thuiswedstrijd tegen Vitesse B1 en wist in de 2e helft door ’n verkeerde terugspeelbal van de Vitesse-
verdediger te scoren door Rick, de 1 – 0, wat tevens de eindstand was.

C1 snoepte weer ’n puntje bij het totaal tegen Koedijk, jammer dat ook de andere onderste ploegen punten gaan pakken.

Komende zaterdag de zeer belangrijke wedstrijd uit tegen concurrent Volendam. Jongens, zet hem op.

A 2 leed een nederlaag tegen middenmoter Spirit, 1 – 3.

A 3 gaat de aansluiting missen door de 5 – 4 nederlaag.

A 4 had bij winst  mooi in de middenmoot kunnen komen maar helaas ook zij hebben ’n nederlaag waardoor ze 3e van onder 
blijven staan.

B 2 moest tegen de koploper en verloor in ’n goede en sportieve wedstrijd met 0 – 2.

B 3 had geen medelijden met de op de onderste plaats staande BOL, 7 – 0.

B 4 speelde tegen Jong Holland B 2 en verloor met 4 – 2.

B 5 speelde tegen B 6 en B 5 deed wat ze moesten doen, nl. winnen met 6-1, gezien de stand logisch.

Bij C 2 wil het nog steeds niet lukken, ook nu verloren zij weer en wel tegen KSV C 1, 0 – 2.

C 3 deed het geweldig, zelf staan ze in de middenmoot en dan winnen van de bovenste nl. KSV C 2 met 3 – 1, geweldig jongens.

C 4, de ploeg die dik bovenaan staat moest tegen een van de onderste, Adelbert, en won met 8 – 1.

Ook C 5 doet het goed en won met 8 – 3 van Vrone C 3.

C 6, die ook 3e stond, verloor van  AFC C 5 met 2 -1, de scheidsrechter van AFC dacht de eerste winst te pakken en staakte 10 
minuten voor de tijd de strijd om onverklaarbare redenen. Deze man was dus een slecht verliezer van onze “buren”om zo met 
kinderen om te gaan.

C 7 is een goede middenmoter en won met 10 – 0 van SVW C 9 die nog steeds 0 punten heeft.

Wel en wee van de junioren zaterdag 16 en zondag 17 februari 2008
A 1 speelde tegen de onderste –Odin- en deed wat ze moesten doen, winnen met 4 – 0.

B 1 leed een zeer pijnlijke nederlaag bij het laag staande Castricum, 1 – 0. Zij staan nu 5 punten achter Volendam, zij komen 
zaterdag naar de Nollen, dan wordt er ’n ander B 1 verwacht, want zij moeten winnen om weer dichterbij te komen.

C 1 deed zeer goede zaken, zij wonnen van concurrent Volendam C 1 met 4 – 1 en dus de 3e plek van onder komt dichterbij om 
hopelijk de degradatie te ontlopen, jongens ga zo door.

B 4 speelde een middenmootwedstrijd tegen LSVV en verloor met  2 – 4.

B 6 speelde tegen het hoog staande Koedijk B 6 en verloor met  4 – 1.

C 2 speelde tegen middenmoter HSV en verloor net aan met 2 – 1.

Ook C 3 kon het niet bolwerken tegen BOL C 1, 1 – 2.

C 4 balde tegen nieuwkomer Sp.Krommenie en won met 5 – 0, zo blijven ze met 7 punten voorsprong bovenaan staan.

C 5 moest tegen de nummer 2 SVW en zo hadden ze het gat kleiner kunnen maken maar helaas verloren ze met 5 – 2.

C 6 deed het als nummer 3 wel goed en wonnen met 4 – 1 van WMC  C 1.

C 7, als goede middenmoter, moest het opnemen tegen laagvlieger Reiger Boys C 6 en won met 6 – 2.
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VERSLAGEN JUNIOREN C4
Kolping Boys C4 – St. Adelbert  (8-1)
Op zaterdag 9 februari mochten we thuis tegen St. Adelbert uit Egmond aan de Hoef. We hadden als C4 voor de eerste keer 
terreindienst en dat was volgens het wedstrijdsecretariaat goed gegaan. Met dank aan Barry, Wouter, Steven en Yannick. 
St.Adelbert stond 10e en de vorige keer, uit hadden we deze kleine spelers erg onderschat,het werd uiteindelijk toch nog 0-6.

We gingen daarom ook snel van leer, toch duurde het tot de 12e min. toen Kevin Leeuwenkamp de bal terug speelde op Jasper 
Bakker. Jasper tikte de bal door op Yannick Zuurbier die er 1-0 van maakte. Het was in de 18e min. toen Jasper Bakker een 
diepte pass op Yannick Zuurbier gaf  2-0. We kregen nog een paar kansen van Johan van de Sluis en Joost Huese, welke niet 
verzilverd werden. In de 24e min. maakte uit een Flipperkast bal St. Adelbert 1-2.  In de 30e min was het Wouter Korse die 
de van Devon Hoogland gekregen bal door passte op Jasper Bakker. Jasper trok voor en Johan van de Sluis zorgde voor de 
ruststand 3-1.

In de  rust kregen we een donderspeech van de coach en dat goed tussen de oren van ons. Het liep dan ook geen meter we 
waren te gemakkelijk. In de 18e min miste de anders zo trefzekere Wouter Korse een penalty. Maar in de 20e min corrigeerde 
hij het nadat Steven de Jong de bal aan Wouter had gegeven liep hij door het midden en maakte de 4-1.

Het was 2 min. later dat Johan van de Sluis de bal op Jasper gaf, die scoorde vanaf rechts de 5-1. In de 28e min onderschepte 
Arthur Pijpaert de bal links op het middenveld en tikte deze door op Steven de Jong. Steven legde de bal breed op Jasper 
Bakker die met een mooie boog de 6-1 maakte. Had in de 29e min. Wouter Korse wat meer geluk gehad met zijn lobje,dan had 
hij opnieuw gescoord. Maar goed de beker was nog niet leeg voor St. Adelbert, want in de 33e min. was Barry de Koning die de 
bal onderschepte op rechts en deze door speelde op Steven de Jong. Deze gaf de bal met een lob over de verdediging van St. 
Adelbert en het was Robin van Velthuizen die de 7-1 van maakte.

In de 34e min. was het Devon Hoogland die de bal centraal op het middenveld veroverde van zijn tegenstander , door passte 
naar Jasper Bakker. Jasper bepaalde de uitstand op 8-1. De verdediging stond ook vandaag weer als een huis. En David Pij-
paert was onze scheidsrechter. Volgende week zijn we vrij, omdat Egmondia overgeplaatst is naar een lagere klasse

Een trouwe supporter

Sporting Krommenie C2 – Kolping Boys C4  (0-5)
We waren vrij, omdat Egmondia zich had laten overplaatsen naar een lagere klasse, dachten we. Maar Toen Phranz ’s morgens 
om 09:30 uur bij toeval op de site van de KNVB keek, zag hij tot zijn grote ontsteltenis dat we uit moesten tegen een nieuwe 
club moesten. Sporting Krommenie vond het te zwaar in de 2e klasse en was overgeplaatst naar de 3e klasse. Vlug iedereen 
bellen om 10:30 weg en 11:30 spelen uit in Krommenie. We konden alleen niet met Kevin leeuwenkamp en Stefan Hoogewon-
ing vertrekken. Vlug nog wat auto’s gecharterd en een Camper, kunnen ook altijd meer dan 4 in.

We waren op tijd op het sportterrein van Sporting Krommenie, onze tegenstander zou om 11:30 uur vertrekken naar de Zil-
vermeeuwen. Zij wisten toen ook niet dat ze waren overgeplaatst en gelijk regen de bovenste mochten. Een twintig min. later 
begon de wedstrijd op een gedeeltelijk bevroren veld. 

Eindelijk weer een tegenstander die van af het begin veel tegengas gaf. Het duurde dan ook tot de 17e min. toen Wouter Korse 
dwars door 2 tegenstanders liep en zich vat liep. Hij speelde de bal snel aan Yannick Zuurbier, die scoorde de 0-1.  In de 22e 
min. schoot Wouter Korse net naast. Daarna mocht Justin van den Berg zijn ENGELTJES op de LAT gaan tellen, want we toen 
wel erg veel geluk anders had Sporting Krommenie er 2-1 van kunnen maken. Joost Huese redde nog, door de ingeschoten 
bal KOEL van de doellijn te halen. In de 28e min was het Justin van den Berg die uit een weer war van spelers de bal griste ons 
weer op de been hielp. In de 29e min onderschepte Sander Makkus een diepte pass en gaf de bal aan Jasper bakker. Deze 
ging een tegenstander voorbij en tikte door op Wouter Korse die snoeihard in de rechter boven de knalde, 0-2.  Tot de rust 
weer even opnieuw groeperen en het middenveld met Johan van de Sluis en Arthur Pijpeart en Robin van Velthuizen en Devon 
Hoogland hadden het stevig in de hand.

Na de rust ging Yannick Zuurbier op het middenveld spelen en Jasper Bakker nam zijn stek als linker spits over. Er kwam gelijk 
meer beweging op links In de 3e min redde Justin van den Berg. In de 4e min ging Arthur Pijpeart door zijn knie. We waren gelijk 
door wisselspelers heen. In de 6e min. had Jasper Bakker de kans om de stand te vergroten, maar de bal ging voorlangs. In de 
7e min. pikte Barry de Koning de bal van zijn tegenstander af en passte door op Steven de Jong, Steven de Jong tikte de bal 
door op links naar Jasper Bakker. Jasper ging al pingeldend twee spelers voorbij en draaide zijn lichaam naar links en scoorde 
rechts van de keeper, 3-0.  In de 10e min voorkwam Yannick Zuurbier dat Sporting dichter bij sloop. Wouter Korse mocht van 
de scheidsrechter voor 5 min. het veld uit om na te denken wat voor lelijk woord hij zie. In de 22e min. was Arthur Pijpeart zijn 
vervanger.

In de 24e min was het Jasper Bakker die de bal van Devon Hoogland kreeg, hij leid een paar spelers van Sporting achter 
zich. Jasper kwam van af links op de keeper af en passte de bal in een rechte lijn voor langs, zodat Johan van de Sluis de 
uitgespeelde keeper rechts passeerde, 0-4.  In de 33e min gaf Joost Huese de bal aan  op Jasper Bakker, die speelde Robin 
van Velthuizen aan, welke de uitstand op 0-5 bepaalde. We gingen allemaal met een goedgevoel naar huis, eindelijk weer een 
echte tegenstander.

Een trouwe Supporter
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C6 KEGELT EN VOETBALT EROP LOS
Kolping Boys C6 kegelt ze omver!!!!!!!!
Vrijdagavond 7 februari toog de C6 naar de Bowling in Heiloo om daar de strijd met andere tegenstanders (stilstaande deze 
keer) aan te gaan. Deze avond was mogelijk dankzij de royale bijdrage van Marco (trainersvergoeding die hij van Kolping heeft 
gekregen). Klasse Marco! Door een extra bijdrage van de technische staf, Marco, Wilco, Mario en De Koots kon er ook nog wat 
gedronken en gegeten worden.

Veel jongens bleken over onvermoede bowlingtalenten te beschikken en het regende dan ook strikes en spares. Mario die te ken-
nen had gegeven vroeger in een bowling te hebben gewerkt, waarschijnlijk als pin?, kwam laat op stoom, maar moest het afl eggen 
tegen de topper van de avond, Marco!

De Koots die van tevoren had aangegeven iedereen wel even een lesje te leren, moest uiteindelijk naast Mario en Marco, ook 
Wilco nipt voor zich laten. Al met al was het een leuke avond en goed voor de teamspirit.

De Koots

AFC-34 C5 –Kolping Boys C6 uitslag: 2-1
Prachtig winterweer om tegen de laatste in de stand (slechts 1 punt) te spelen. De Koots had vooraf al een onbestendig gevoel! 
In het begin een gelijk opgaande strijd waarbij Kolping het betere van het spel had. Dit resulteerde na 15 minuten in de eerste 
treffer. Fabian gaf goed af op Brian en die ronde vervolgens goed af, 0-1. AFC 34 kwam er vervolgens niet aan te pas. Door dis-
cutabele beslissingen van de scheidsrechter, bij afwezigheid van de echte scheids was  de coach van AFC-34 de scheids!!!!) werd 
Kolping zeker een drietal glaszuivere penaltys onthouden. Kwalijk was ook dat de scheid het ook nog druk had om zijn team te 
coachen!!!!! Uiteindelijk kwam AFC-34 twee keer voor het doel van Maxim en tot twee keer toe was het ook nog raak. Door zeld-
zame mazzel twee magnifi eke goals, waar Marnix niks aan kon doen. Totaal onverdiend ging de rust in met 2-1 achterstand.

De tweede helft werd grimmiger. AFC-34 kwam de hele tweede helft niet meer op de helft van Kolping. Kans op kans voor Kolping, 
maar de bal ging er als een mirakel niet in. Gezegd moet worden, de keeper van AFC-34 was ook in bloedvorm. Vervolgens begon 
de scheidsrechter maar te roepen dat hij de wedstrijd ging staken! Was het omdat zijn team voor stond? God mag het weten. Toen 
het publiek de grensrechter (Wilco) van Kolping stond uit te schelden, zag de thuisfl uiter zijn kans schoom om de wedstrijd 10 
minuten voor tijd te staken. Zijn argument: het publiek van Kolping stond te schelden!!!!! Het publiek van Kolping gedraagt zich 
altijd voorbeeldig en heeft geen onvertogen woord geuit. 

De Koots heeft als verstandigste zijn mond maar gehouden. Het is een regelrechte schande dat een dergelijke loser een wedstrijd 
zo om zeep weet te helpen!! 

Kolping Boys C6 – WMC C1  uitslag: 4-1
Weer fantastisch voetbalweer. Na het echec moest er vandaag gewoon gewonnen worden om uitzicht te houden op de 3e plaats. 
Het was WMC dat de eerste kans kreeg. Marnix verkeek zich op een voorzet van rechts, maar de bal ging net langs de paal uit. 
Daarna nam Kolping het initiatief over. Ryan viel na 20 minuten geblesseerd uit. Door een niet goed uitgeschoten doelschop was 
het WMC dat op voorsprong kwam. Eigenlijk was het daarmee ook gedaan met WMC. Kolping gaf gas en vlak voor rust kwam 
de dik verdiende gelijkmaker op het bord. Een corner van rechts door Brian genomen werd door Fabian goed verlengd en Mike 
haalde de trekker over, 1-1. Na de rust was het uitsluitend Kolping dat de toon zette. Brian had al verschillende ballen net langs 
het doel zien gaan, maar uiteindelijk was het toch raak. Na een vloeiende combinatie gaf Brian, of was het Roy?, die goed af gaf, 
waarna Brian voor de 2-1 zorgde. Kort daarna was het Roy die aan alle onzekerheid, voor zover die er nog was, een eind maakte 
door met een mooie lob de bal met zijn rechter in het doel plaatste, 3-1. Vlak voor tijd werd het nog wat grimmig op het veld. Een 
aantal spelers van beide partijen raakte bijna slaags, maar de scheidsrechter wist de zaak goed in de hand te houden. Ricardo 
Reus gaf nog een prachtige dieptepass waar Brian goed raad mee wist. Alleen op de keeper afgaande zorgde hij met een fraaie 
schuiver voor de eindstand, 4-1. 

De Koots
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 28 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 28-mrt 21:50 Uit Alkmaar-Noord SCALA 1 22317

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Vrijdag 28-mrt 20:00 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering 3 18939

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Woensdag 19-mrt 21:05 Uit De Bloemen Castricum 1 23688

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Maandag 17-mrt 20:10 Uit De Hoornse Vaart Ayyildiz Spor 1 23710
Woensdag 26-mrt 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland 7 170489

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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. 
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
Woensdag 19-mrt 19:15 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering DA6 23774
Vrijdag 28-mrt 20:00 Thuis Alkmaar-Noord Puinhoop United DA1 23004

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 10-mrt 19:15 Uit Noorderend WMC/’t Raethuys B1 168235
Vrijdag 28-mrt 19:15 Uit De Blinkerd DGAC/Vestering B1 168282

Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 28-mrt 19:15 Uit De Kloek Tornado/AVéWé C2 168589
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DAMES EN MEISJES
Kolping boys MC1- Marken MC1 (1-3)
Vandaag moesten we tegen het hoog geplaatste Marken spelen. De warming up was niet naar tevredenheid van mij en het 
gevolg daarvan was ook een heel snel doelpunt tegen. Een behoorlijke domper. Volgende keer moeten we scherper beginnen 
meiden!!!

Gelukkig wist Roosmarijn na een goede combinatie met Nikki te scoren. 1-1.

Na weken van zware wind was het vandaag heerlijk zonnig met een matige wind. Dit kwam ons spel duidelijk ten goede. we 
gingen wat rustiger spelen dan afgelopen weken en dan blijkt dat we best goed kunnen voetballen. ondanks de afwezigheid 
van Amanda stond de verdediging vandaag goed. met een nieuw plekje voor Daphne die uitblonk op de voorstoppers positie.

Helaas was Marken iets doegerichter dan wij en konden we een redelijke pot voetbal niet omzetten in winst. Marken won met 
3-1, maar over 2 weken treffen we ze weer en met een fel begin komt het vast en zeker goed! 

Kolping boys MC1- Kadoelen MC2 (3-0)
Vandaag weer heerlijk weer om te voetballen. Zoals beloofd verbetering in de warming up waardoor we beter begonnen aan de 
wedstrijd. We doken op de tegenstander die gelijk 5 corners achter elkaar moest verwerken. keurig meiden!

We speelden vandaag gewaagd, want achterin speelden we bijna continu 1 op 1, hierdoor kon manon P doorschuiven naar het 
middenveld. Hierdoor raakte Kadoelen in de problemen, iedere bal die ze wegschoten werd opgevangen door ons middenveld. 
Een doelpunt kon niet uitblijven en het duurde dan ook niet lang voordat Mandy de 1-0 in kon schieten.

Na een pass van Shanice wist Roosmarijn de 2-0 te maken met een rush vanaf rechts, was ze haar tegenstander te snel af en 
wist de kleine keeper te verschalken door de bal hoog in het net te schieten (een typische Roosmarijn goal, want zo heb ik je er 
al meer zien maken dit seizoen, klasse). Achterin moest de concentratie groot zijn, want er was geen rugdekking. gelukkig was 
dit dik in orde vandaag en als het dan mis leek te gaan, stond Kim als een huis met een “mij passeer je niet” uitstraling.

De 2e helft wist Kadoelen iets feller uit de kleedkamer te komen. Hun aanvoerder kon af en toe gevaarlijk doorkomen, maar 
echt in de problemen zijn we niet geweest.

Nikki wist in de 2e helft op aangeven van wederom Shanice te scoren. Met een 3-0 score en goed spel konden we het veld met 
een goed gevoel verlaten.

Meiden ik heb vandaag van jullie genoten, met een extra complimentje voor Manon p. 

Voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn aan de beurt om te rijden:

MA1: Anouk Weber, Els, Naomi en Manon

MC1: Anouk, Mandy, Kim en Manon B.
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten dames en meisjes:

23 februari
Zaterdagmorgen 09:00 Daisy Konijn en Joy Rijnders

Zaterdagmiddag 13:00 Esther ter Steege

24 februari 
Zondagmorgen   09:00 Evelien v Nieuwkerk

1  maart
Zaterdagmorgen 09:00 Stephanie Visser en Lonneke Alkemade

Zaterdagmiddag 13:00   Rina Blondeau

2 maart
Zondagmorgen   09:00 Simone Vrasdonk        

S.V.W.’27  MD1 - Kolping Boys MD1 (4-1)

Na een goeie oefenwedstrijd tegen Reiger Boys, was S.V.W. onze eerste tegenstander in de voorjaarscompetitie. Eerder dit jaar 
hadden we er 3-0 van gewonnen, dus er waren kansen. Met 12 meiden (Femke en Winona afwezig door blessure en ziekte) 
en voldoende supporters reden we naar Heerhugowaard. Onder een stralende voorjaarszon begon de wedstrijd. Al snel bleek 
dat we het vandaag moeilijk zouden krijgen. Er liepen een paar grote meiden bij SVW. Meestal zegt dat niet zoveel, maar deze 
meiden hadden snelheid en konden aardig voetballen. De duels gingen vaak verloren. Het spel ging de eerste helft gelijk op, 
alleen SWV had iets meer balbezit en was gevaarlijker voor ons doel. De verdedigers moesten alles uit de kast halen om SVW 
niet te laten scoren. Derya moest er al snel af, ze werd vervangen door Zoe. Met Zoe en Maaike (eindelijk met haarband) voorin 
hadden we een paar kleine kansen. Helaas kwam daar niet veel uit. 

In de 2e helft kwamen we steeds meer onder druk te staan en het duurde niet lang voordat het 1-0 werd. Vlak daarna schoot 
een speelster onhoudbaar voor Lois op de lat en de bal stuiterde achter de lijn, 2-0. Nu werd het toch wel lastig om deze stand 
nog te veranderen. Iedereen deed zijn best om er nog iets van te maken, vooral Cheryl en Jolien speelden een prima wedstrijd. 
Helaas werd het 3-0 en niet snel daarna ook nog 4-0. Gelukkig gingen we met een treffer van het veld. Uit een goede aanval 
was het Zoe, die met een mooi schot de stand op 4-1 bracht. 

Jammer meiden, dit was een zware tegenstander. Volgende wedstrijd tegen Alcmaria en dan pakken het weer op.

Matthieu.

Kolping Boys MD1 - Alcmaria Victrix MD1 (0-4)

Op een zonnige maar zeer gure zaterdagmorgen stond de wedstrijd tegen de meiden van Alcmaria op het programma. Door 
een aantal blessures konden we net een elftal formeren, gelukkig had Rosa van D6 nog energie over om een extra wedstrijdje 
te spelen. Lois had de laatste weken weinig kunnen trainen door hardnekkige hoestbuien, maar net als vorige week wierp ze 
zich op als keeper. De tegenstander was voor ons geen onbekende. Een redelijk goed team met een aantal fl ink uit de kluiten 
gewassen meiden. Kayliegh had de taak had om de gevaarlijke linksbuiten onschadelijk te maken. Dat ging haar goed af, haar 
tegenstander kreeg weinig tijd kreeg om acties te maken. Via goed rondspelen werden we een aantal keren gevaarlijk. Derya 
en Maaike kwamen in scoringspositie, maar hun schoten misten wat kracht en richting. Alcmaria kreeg ook wat kansen, maar 
door het goed keeperswerk van Lois bleef het tot de rust 0-0.

Met Rosa (die goed inviel) voor Cheryl gingen we de 2e helft op dezelfde manier verder. Maar ook Alcmaria bleef gevaarlijk. 
Uit een rommelige situatie voor ons doel wist Alcmaria te scoren, 0-1. Dat was een tegenvaller. En die werd nog groter doordat 
een speelster van Alcmaria uit een corner de bal in 1 keer in de verre hoek draaide, 0-2. Niet lang daarna kon Lois alleen maar 
toekijken toen een schot van buiten de 16 in de kruising verdween, 0-3. Dat was het breekpunt. Tot slot werd het nog 0-4. 

Jammer meiden, goed gespeeld en hard gewerkt, de 0-4 geeft een vertekend beeld van de wedstrijd. Volgende keer opnieuw 
proberen.

 Matthieu 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 23 februari

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D1 Hellas Sport D1 11:30  Kees de Goede
D6 Kolping Boys MD1 10:15 09:45 Simon Jongkind
D7 Kolping Boys D8 09:00 08:30 Gerard Twisk
E5 Kolping Boys E7 11:30 11:00 Ouder
E8 Kolping Boys E9 11:30 11:00 Ouder
E10 Kolping Boys E13 10:15 09:45 Ouder
E12 Kolping Boys E14 10:15 09:45 Ouder
F3 Kolping Boys F5 10:15 09:45 Ouder
F6 Kolping Boys F7 09:00 08:30 Ouder
F8 Kolping Boys F9 09:00 08:30 Ouder
    
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D3 Graftdijk D1 11:00 10:00
D8 Kolping Boys D7 09:00 08:30
MD1 Kolping Boys D6 10:15 09:45
E7 Kolping Boys E5 11:30 11:00
E9 Kolping Boys E8 11:30 11:00
E11 Victoria Obdam E5 11:15 10:20
E13 Kolping Boys E10 10:15 09:45
E14 Kolping Boys E12 10:15 09:45
F5 Kolping Boys F3 10:15 09:45
F7 Kolping Boys F6 09:00 08:30
F9 Kolping Boys F8 09:00 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 muntjesactie voor Pannaveldje
Ook dit jaar doet Kolping Boys mee met de muntjesactie van Deen supermarkten. Koop extra bij Deen en deponeer uw muntje 
in de Kolping koker. De Pupillencommissie heeft bijna het pannaveldje gespaard en nog iets van de DEEN actie erbij dan staat 
het er in mei.

Pupillennieuws

Wedstrijdprogramma 23-02
Vanwege de voorjaarsvakantie zijn door de KNVB maar enkele competitiewedstrijden vastgesteld.Om toch de diverse teams te 
laten spelen hebben wij enkele onderlinge wedstrijden geregeld. Mochten er teams zijn die spelers te kort hebben, neem dan 
tijdig contact op met de coördinator. Zij kunnen dan de teams aanvullen met spelers uit de teams, welke vrij zijn.  
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Zaterdag 1 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Schagen D1 11:30  M. Stigter
D2 VRIJ   
D3 VRIJ   
D4 Jong Holland D1 10:15 09:45 Jan Mienes
D7 Vrone D5 10:15 09:45 Pertti Marees
D8 DTS D3 11:30 11:00 Dick Makelaar
E1 Helder Den FC E1 10:15  Gerard Twisk
E2 Meervogels 31 E1 10:15  Ouder
E3 Koedijk E3 09:00  Ruben v.d. Velden
E5 SVW 27 E4 10:15 09:45 Sean de Jongh
E9 SVW 27 E8 11:30 11:00 Ouder
E12 Victoria O E5 11:30 11:00 Ouder
F2 Reiger Boys F2 09:00  Ouder
F3 Reiger Boys F3 09:00 08:30 Justin v.d. Berg
F5 Reiger Boys F5 10:15 09:45 Nick Brouwer
F6 VVS 46 F4 11:30 11:00 Ouder
F7 VRIJ   
F8 Foresters F11 09:00 08:30 Ouder
      
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 BOL D2 10:15 09:25
D6 Hugo Boys D2 10:00 09:05
MD1 Vitesse 22 MD1 13:00 11:50
E4 Adelbert E1 11:00 
E6 Foresters E9 10:15 09:15
E7 Foresters E10 10:15 09:15
E8 SVW 27 E9 10:15 09:25
E10 Alkmaarse Boys E3 09:00 08:10
E11 LSVV E6 10:30 09:35
E13 Reiger Boys E14 08:45 08:00
E14 SSV E2 10:00 09:10
E15 Foresters E12 11:30 10:30
F1 Koedijk F1 09:45 
F4 Adelbert F3 09:30 08:35
F9 KSV F9 09:30 08:40

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

D2 mist scherpte tegen Hugo Boys

Hugo Boys D1 – Kolping Boys D2 (0-3)

Hoewel het een makkelijke overwinning werd, miste Kolping de nodige scherpte tegen Hugo Boys. Daardoor werd het ‘slechts’ 
0-3 in dit duel op een door de vorst hard en hobbelig geworden veld. Vanaf het eerste fl uitsignaal nam Kolping het initiatief. 
Maar vooral voorin was de passing slordig. En dat zou eigenlijk de hele wedstrijd zo blijven. Achterin stond de verdediging onder 
leiding van Dave goed. In de 10e minuut opende Kolping de score. Spits Wouter maakte goed gebruik van een blunder van 
een van de Heerhugowaardse verdedigers: 0-1. Vlak voor rust had Ronald de voosprong kunnen vergoten. Maar alleen voor de 
keeper liet hij zich te veel naar de zijkant manouevreren, waardoor zijn inzet naast ging.

Pal na rust sloeg Kolping onmiddellijk toe. Wouter gaf een dieptepass op Chantal die het leer in de verste hoek deponeerde: 
0-2 . En weer 5 minuten later werd het door een gelukje 0-3. Een corner van Sietze werd door Jesper met een hakje richting het 
Hugo Boysdoel gewerkt, waarna een van de Waardse verdedigers het laatste tikje gaf. Pal voor rust had Ronald een even grote 
score kunnen neerzetten als vorig jaar november tegen deze zelfde tegenstander. Maar Kolpings nummer 10 zag de bal via de 
binnenkant paal weer het veld inkaatsen. En daarmee is alles gezegd over deze ietwat kleurloze wedstijd.

Paulus
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PUPILLENVERSLAGEN
Koedijk D3 – Kolping Boys D4 (0-5)

Een dag vol zon en een klinkende over-
winning in Koedijk,  meer is niet nodig 
voor een geslaagde zaterdag. Het werd 
D4 aanvankelijk wel heel gemakkelijk 
gemaakt, want meteen al in de eerste 
minuut kwam Maarten via een ge-
makkelijke doorbraak tot een dijk van 
een scoringskans, maar schoot toch nog 
fl ink naast. Echter in de vierde minuut 
kwam hij weer in zo’n positie en benutte 
hem dit keer wel overtuigend. Zo in het 
begin van de wedstrijd al twee van die 
mooie doorbraken haalt de spanning er 
wel meteen uit. Zou het zo simpel blijven 
, of had Koedijk nog iets in petto? Wat 
een verschil met vorige week bij SVW, 
toen met hangen en wurgen een 1- 0 
voorsprong vastgehouden kon worden! 
Voorlopig heerste D4 op alle fronten. In 
de 14de minuut gaf Jesse een voorzet 
aan Yannick, die mooi afmaakte. En 
weer 10 minuten later nog een van 
Maarten met wederom een assist van 
Jesse. Het vierde punt was geheel voor 
rekening van Thomas, die mooi passe-
erde en zelf afmaakte. Prima!

Het eerste deel van de tweede helft 
kwam Koedijk wat meer uit z’n schulp. 
Ze lieten hun koppen niet hangen en 
speelden dapper door. Tot een doorbraak 
kwam het niet en de nul kon worden 
vastgehouden. Diep in de tweede helft 
kwam Yannick nog zeer behendig voorbij 
diverse spelers en maakte zelf het vijfde 
punt. Jongens, prima gedaan. Anton, 
Riduan en Bas van D3 vervingen Dex, 
Daan en Lars. Bedankt voor jullie inzet!

Louis

Kolping boys F1 - Foresters F1 (2 - 1)

Kolping boys F1 moest deze zaterdag 
weer tegen Foresters , een tegenstander 
die altijd moeilijk is te verslaan.

Het was schitterend weer , Jos en Thys 
hadden een voledige selectie dus het 
moet kunnen vandaag .

De eerste helft ging het gelijk op , maar 
Foresters wist de 1 - 0 te maken nadat 
nout eerst nog goed redden .

Gelukkig maakte Julian nog voor de 
rust gelijk . De tweede helft was het nog 
spannender ,het kon alle kanten op .

Achterin stonden Remco en Mats goed 
te verdedegen en op het middenveld  
speelde Chiel , Antoinio en Giancarlo als 
tygers .

Voorin liepen julian en Sjoerd goed vrij, 
en in de laatste min kreeg Sil een paar 
meter ruimte en schoot hem knap bin-
nen,

Jos sprong 2 meter de lucht in en wat 
waren we blij .De volgende keer winnen 
we weer , als we zo blijven voetballen.

Remco en Nico

Alkm. Boys F1 – Kolping Boys F2 (5-3)

Op de laatste training voor de wedstrijd 
zoemt het al door de groep. Alkmaarsche 
Boys F1, wéér zij! We hebben in de na-
jaarscompetitie al tegen ze gespeeld, 
3-1 verloren toen in de Overdie. Maar 
F’jes hebben zo nog hun typische eigen 
gedachten over tegenstanders, voetbal-
situaties (en laat dat voorlopig vooral zo 
blijven!). Ik vond met mijn bescheiden 
mening toen de Boys net even te goed 
– jammer, kan gebeuren.

Daar dachten de jongens toch anders 
over. Ruíg, vonden ze ze vooral, het-
zelfde woord dat ze nu weer op het train-
ingsveld samenzweerderig aan elkaar 
doorfl uisteren.

Ruig? Dat is toch echt te onaardig. Een 
fel team dat fanatiek speelde, was het. 
En daar wringt bij F2 toch nog vaak een 
beetje de schoen. De bewegingen en 
trucjes van de techniektraining zitten 
er behoorlijk in. Maar ja, om ze te kun-
nen doen moet je de bal hebben en die 
komt je niet altijd aanwaaien, daar moet 
je ook wel eens voor knokken, vechten 
– nou ja, bij wijze van spreken dan: je 
best (blijven) doen om ‘m te krijgen, is 
meer pedagogisch verantwoord.

En dan nu alwéér Alkmaarsche Boys F1. 
We houden ze toch (weer) voor: naar de 
bal als de tegenstander ‘m heeft, en niet 
ervan af, en niet opgeven. Ze knikken, 
maar of ze er werkelijk in geloven, be-
twijfel ik. Het gevoel (over dat ‘ruige’) zit 
diep. Maar misschien kan een vroege 
opsteker ze overtuigen. Al in de open-
ingsminuten vindt Roy met een verre 
pass onze aanvaller Dennis, die de bal 
subtiel naar de verste paal stuurt (0-1). 
Maar nee, na die droomstart verplaatst 
Alkmaarsche Boys het spelbeeld lang-
zamerhand naar onze helft. Bij rust is 
het 3-1.

Nog een keer de les: naar de bal toe, 
niet teruglopen en vooral niet opgeven, 
volhouden als je iemand aanvalt. En 
koppies omhoog, het is een leúke wed-
strijd, het klasseverschil is minder dan 

in het najaar! En zie, geloven ze dit wel? 
Gebrand komen de jongens de kleed-
kamer uit. Met de enig juiste instelling: 
de stand maakt niet uit, maar we gaan 
er hier nog het beste van maken en we 
gaan onze huid duur verkopen.

We zijn uiteindelijk gewoon dicht bij een 
gelijkspel tegen dat zogenaamd ruige 
Boys F1 geweest. Roy bracht ze al aan 
het bibberen met een lepe schuiver uit 
een onmogelijke hoek (3-2). Het was 
jammer dat het snel daarna alweer 4-2 
werd, maar ook dat brak F2 niet. Justin 
prikte de bal koel langs de keeper (4-3), 
als één van onze lichtgewichten die zich 
net als Dennis en Julian nu ook volop 
in de strijd wierpen. Onze verdedigers 
Giovanni, Nick en Luka rechtten de rug, 
het blééf 4-3 en in de slotfase loste spits 
Daan een gewiekst schot: nét naast!

Als die erin was gegaan… Daarna vloog 
er toch nog een corner in, onhoudbaar 
voor onze keeper JP (5-3). Jammer, maar 
de jongens hebben gezien – of beter: ze 
hebben zelf laten zien – dat je, als je 
echt wilt, vaak meer kunt dan je denkt, 
ook tegen een ‘ruige’ tegenstander.

Ook de ouders reageerden opgetogen 
en trots. Zo zie je maar: daarvoor hoef je 
niet altijd te winnen. Laten we zeggen dat 
de jongens van F2 tegen Alkmaarsche 
Boys op een bepaalde manier hebben 
gewonnen: van zichzelf, door (niet echt 
natuurlijk, maar in hun bewoordingen) 
ook eens een beetje ‘ruig’ te zijn.

De vader van Justin


