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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 

Het eerste zet de zegereeks voort. Afgelopen zondag werd de moeilijke uit-
wedstrijd tegen Helder 1 met 3-1 gewonnen. Aankomende twee weken volgen 
twee zeer belangrijke wedstrijden. Aanstaande zondag komt buur Vrone op 
bezoek en een week later is het de beurt voor koploper VVW. Mocht Kolping 
deze twee wedstrijden winnend afsluiiten, dan doen ze weer mee in de strijd  
om de bovenste plaats.

Verder in deze Treffer de opmerkelijke terugkeer van `De Koelkast`op de 
Oudorpse velden.

Op vrijdag 14 maart is er weer een klaverjasdrive. Deze avond staat in het 
teken van de Paas.

De redactie  
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2 INTERNATIONALS BIJ KOLPING BOYS

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Vrone 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 
 Keijsper-Reus BV Tegelzetbedrijf

      Albatrosweg 38, 1826 KH Alkmaar
072 -5613268

&
Fhysiotherapie J.Blokstra

Pieterstraat 18
1811 LW Alkmaar

telefoon 072-5112425

Kolping Boys heeft nu twee internationals.

In navolging van Stefanie van de Gragt is nu ook Eline Sol geselecteerd voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar. 
De talentvolle keepster van de B-selectie van Kolping Boys heeft hiermee een succesvolle trainingsstage bij het Nederlands elftal 
afgerond. Ook Stefanie van de Gragt is weer opgenomen in de selectie. Naast het feit dat beide speelsters zijn uitgenodigd voor 
het Nederlands elftal volgen ze momenteel ook een aantal stage trainingen bij de dames afdeling van AZ. 

Voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar staat begin maart een dubbele interland tegen Noorwegen op het pro-
gramma. Onder 17 treft de Noorse leeftijdsgenoten op dinsdag 4 en donderdag 6 maart op het KNVB Sportcentrum in Zeist. 
Beide ontmoetingen zijn vriendschappelijk. Op dinsdag wordt er om 19.00 uur afgetrapt, op donderdag om 11.00 uur.

De technische staf van Kolping Boys wenst beide speelsters veel succes de komende periode bij het Nederlands elftal en AZ. 

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - VVW 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 GBS Boon Steigerbouw
        Vreekesweid 44, 1721 PR Broek op Langendijk

        0226-342241
&

   Haker Natuursteen
       Het adres voor alle werkzaamheden in natuursteen

       Herculesstraat 28, 1812 PH Alkmaar
       072-5402726

Zondag 9 maart live muziek in de kantine

Na de wedstrijd Kolping Boys 1- Vrone 1 wordt de middag opgeluisterd met live muziek van Henkie Naber.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 8 en 9 maart

 Groep 3+4

Zat./Zon. 15 en 16 maart

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 8 maart

08:30 uur: Junioren B1

12:30 uur:  Junioren B1

 

Zondag:  9 maart

09:00 uur:  Junioren A2 (2 pers.)

13:00 uur:  Senioren 5 (3 pers.)

 

Zaterdag:  15 maart

08:30 uur: Junioren C1

12:30 uur: Junioren C1

Zondag:  16 maart

09:00 uur:  Senioren 12 (2 pers.)

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

Secretariaat:  

Zondag:  9 maart

08:30 uur:  Piet Ursem

13:00 uur: Piet Ursem

 

Zondag:  

08:30 uur: Rob de Wit

13:00 uur Rob de Wit

Zondag 9 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Vrone 1 14:00  R. Wiedijk
2e Vrone 2 11:00  C.A. v.d. Velden
3e Castricum 2 12:00 11:00 N. Neuvel
5e Vitesse ‘22  5 12:00 11:00 K. de Goede
7e HSV 6 10:00 09:00 A. Kokkelink
10e Koedijk 8 14:00 13:00 N. Pater
11e vrij   
13e vrij
DA1 vrij     
DA3 vrij   
A2 HSV Sport 1889 A1 12:00 11:00 M. Vrasdonk
A3 SVW ‘27 A 3 14:00 13:00 M. Visser
A4 ZAP A2 14:00 13:00 P. Kramer
B2 VVW B1 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
8e Egmondia 5 10:00 09:00
9e Koedijk 7 14:00 13:00
12e LSVV 9 12:30 11:30
DA2 ADO ‘20  DA11 11:00 09:30
                  

Zondag 16 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e VVW 1 14:00  J.J.v.Breukelen
2e de Zouaven 2 11:00  A.H.J. Stevens
3e vrij   
5e HSV 5 12:00 11:00 M. Visser
12e Hugo Boys 5 14:00 13:00 ?
13e Uitgeest 12 10:00 09:00 K. de Goede
Da1 SJC Da1 14:00  J. Haagsman
Da3 vrij   
A2 Blokkers A 1 12:00 11:00 C.J.M. Krijger
A3 BKC A2 12:00 11:00 P. Kramer

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
7e LSVV 5 10:30 09:30
8e Meervogels ‘31  5 14:00 13:00
9e Alkm. Boys 10 10:00 09:00
10e Vrone 7 10:00 09:00
11e Uitgeest 11 12:45 11:45
DA2 Olym Haarlem DA1 14:30 13:00
A4 Vitesse ‘22  A3 14:00 
B2 Spartanen B1 12:00 
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PUPILLEN VAN DE WEEK

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–VVW 1

Naam: Chanel Stange    Leeftijd: 12 jaar Team: D3  Positie: spits

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     5 jaar

Op welke school zit je?     De Vlieger

Welke voetbalclub is je favoriet?   Ajax

Welke speler is je voorbeeld?    Wesley Sneijder

Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Weet niemand

Welke muziek vind je mooi?    Geen favoriete muziek

Wat is je lievelingseten?    Stampot rauwe andijvie

Wat zijn je hobby’s     Voetballen en fi etsen

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–Vrone 1

Naam: Simon Swart    Leeftijd: 12 jaar Team: D7  Positie: linksvoor

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     1e jaar

Op welke school zit je?     Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ

Welke speler is je voorbeeld?    Simon Cziommer

Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Niet iemand speciaal

Welke muziek vind je mooi?    George Michael ( Bad Boys)

Wat is je lievelingseten?    Patat

Wat zijn je hobby’s     Bestuurbare vliegtuigen

Wat is je lievelingswens?    Zoveel mogelijk geld krijgen ( om de rug van zijn moeder         
       beter te maken)
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DE  TERUGKEER VAN  “DE KOELKAST”
De terugkeer van een koelkast

Ja, ja, zondag 24 februari jl. was het dan zover! De lang verwachte terug-
keer van De Koelkast op de Noord-Hollandse voetbalvelden. Na weken 
van taaie onderhandelingen met zijn zaakwaarnemer, waarbij het geval 
Alves-AZ tot een gevalletje zou zijn verworden, is het 9e  erin geslaagd 
om de enige koelkast zonder energielabel tot haar nieuwste aanwinst te 
mogen rekenen. 

Voor de jongere lezers van ons clubblad, die de man niet herkennen aan 
de contouren van de foto, misschien even een korte uitleg over deze per-
soon;

Hij werd 40 jaar geleden geboren als oudste telg van ons aller Jaap en 
Ans de Wit en kreeg de naam Rob mee. Na een verdienstelijke carrière in 
diverse jeugdelftallen van onze vereniging, waarbij hij met name bekend 
stond om zijn dodelijke schot, ontdekte Rob reeds op jonge leeftijd de 
geneugten des leven. Met andere woorden de bal werd al snel ingeruild 
voor de bar. Gedurende de afgelopen 25 jaar werd Rob een bekende ver-
schijning binnen de Alkmaarse horeca en ook in “Vakkie W” van AZ maakt 
hij regelmatig feest. Verder was Rob gedurende 7 jaar samen met zijn vader de stimulator achter de klaverjasdrives 
bij Kolping Boys. Zo nu en dan dook Rob nog wel eens op in een onderling partijtje bij de senioren, hetgeen hem de 
bijnaam De Koelkast heeft opgeleverd, toen hij per ongeluk een keer een bal tegen zijn hoofd kreeg die het doel trof, 
in een wedstrijd van het vijfde tegen het derde. De toenmalige reporter, wel bekend onder de naam Peter Groot, note-
erde destijds in ons clubblad dat het niveau van de wedstrijd bedenkelijk was, omdat de winnende treffer afkomstig 
was van een koelkast. Voor de geïnteresseerde lezer onder u: Rob is altijd bereid om dit verhaal persoonlijk nog eens 
aan u te vertellen, de spelers van het 9e hebben het inmiddels al een keer of 20 gehoord.

Dan even terug naar het debuut van afgelopen zondag. Onder bedenkelijke omstandigheden (synoniem voor na dertig 
bier) waren we erin geslaagd om Rob zaterdagavond bij AZ te strikken om de volgende dag zijn voetbalspullen mee te 
nemen. Serieus als Rob is plakte hij er vervolgens na AZ nog een paar uurtjes Café ’t Hartje aan vast, alwaar de lokale 
DJ ook op de hoogte werd gebracht van Rob z’n voornemen tot voetballen de volgende dag. E.e.a. leidde ertoe dat Rob 
alras het café uit werd gezet, volgens de roddels omdat hij wat al te enthousiast met 2 dames had gedanst, maar wij 
weten wel beter hoor Rob! Zowaar wist onze Rob zich de volgende dag zijn afspraak te herinneren en verscheen hij 
met tas en hagelwitte voetbalschoenen bij Kolping Boys, om vervolgens moeder Ans kortelings in de kleedkamer nog 
even telefonisch te informeren over zijn op hand zijnde debuut.

De eerste helft kwam Rob op een reservebeurt te staan, want immers wat goed is breng je langzaam. De tweede helft 
was het dan zover, na een siddering door het elftal van onze tegenstander ADO ’20 13 bij het zien van deze vedette, 
schoffelde, schaafde en ploeterde de man, die de weegschalen de afgelopen jaren tot wanhoop bracht, er driftig op 
los. Zo was hij  betrokken bij een onbegrepen assist vanuit een corner en bracht hij Richard Mooser in stelling middels 
een snoeiharde kopbal, die door Richard eigenlijk niet te missen was, maar ja Richard niet iedereen kan natuurlijk 
direct aanhaken bij het tempo van een koelkast. Opmerkelijk was ook een actie waarbij Rob een poging ondernam 
om, gedurende een halve minuut op zijn rug liggend, de tegenstander een bal afhandig te maken. Wellicht noemt men 
deze sport Rugby Rob? Al met al konden de, in grote getale opgekomen, toeschouwers terugkijken op een 6-1 overwin-
ning van het 9e. Enige smetje op het debuut van de koelkast was de afwezigheid van onze voorzitter, die na verluid 
een rondje Geestmerambacht met vrouw en hond liet prevaleren boven deze historische gebeurtenis.

Na de wedstrijd was het nog lang onrustig in het spelershome van het 9e, waarbij het bier en de zoete witte wijn 
rijkelijk vloeide. Na verluid is Rob na afl oop nog even richting Café ’t Hartje getogen om de DJ te bedanken voor het 
feit dat hij de avond ervoor Rob op tijd naar bed stuurde om goed uitgeslapen aan de wedstrijd te beginnen. Of ging je 
gewoon je jas halen Rob, die je vergeten was?

Hoe dan ook een mooie dag, met een mooi debuut. We hopen nog lang van je kunsten te mogen genieten Rob!

Namens je medespelers van het 9e, je eeneiige tweelingbroer!

De koelkast bij zijn debuut 24 februari 2008

(foto: ANP/Reuters) 
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BESTUUR  EN DIVERSE MEDEDELINGEN
Vrijwilligersfeestavond op zaterdag 29 maart
Op zaterdagavond 29 maart wordt de jaarlijkse feestavond voor alle Kolping Boys vrijwilligers georganiseerd.

Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner uitgenodigd, van bestuursleden tot elftalbegeleiders, van kantinepersoneel tot 
clubbladmedewerkers, van werkploeg medewerkers tot trainers, van commisieleden tot scheidsrechters, kortom iedereen die 
vrijwillig een steentje bijdraagd aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging is van harte welkom. De avond begint om 20.00 
uur, voor hapjes en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Tot zaterdag 29 maart!

 

Huishoudelijk reglement
Na de nieuwe Statuten, die op 31 december vorig jaar zijn vastgelegd, is ook het Huishoudelijk reglement vernieuwd. Tijdens 
de Algemene ledenvergadering van 28 september vorig jaar is dit reglement aan de leden voorgelegd, en met enkele kleine 
aanpassingen goedgekeurd. 

Het Huishoudelijk reglement is een set met regels die de Statuten ondersteunen.

Het nieuwe Huishoudelijk reglement is beschikbaar via de website, op te vragen bij de secretaris, en vanaf eind deze week ook 
in te zien in het wedstrijdsecretariaat.

 

Ongeoorloofde toegang tot ons complex.
Het is de laatste tijd een aantal keren voorgekomen dat jeugdige leden zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot ons complex.  
Ondanks dat de poort op slot zit, weten zij op het complex te komen om een potje te voetballen op het kunstgrasveld. Het is 
zelfs voorgekomen dat daarbij de veldverlichting   

wordt aangezet, kost de vereniging handen vol geld. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet de bedoeling is, ook niet als het 
leden van onze vereniging betreft! De poort is niet voor niets gesloten. Als vereniging zijn wij zuinig op ons complex, als er niet 
gevoetbald of getraind wordt, en er dus geen toezicht is, gaat de poort op slot om misbruik en vernielingen op het complex te 
voorkomen. 

 

Zware straf voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Kolping Boys A1 - Zaanlandia A1
De KNVB tuchtcommissie heeft onze club een zware straf opgelegd naar aanleiding van de vechtpartij die uitbrak na ongeregeld-
heden tijdens de wedstrijd Kolping Boys A1 - Zaanlandia A1 op 9 februari j.l. De straf bestaat uit: 3 punten in mindering voor 
A1, € 400,- boete, een voorwaardelijke uit de competitie name van A1 met een proeftijd van één jaar, en last but not least een 
aantekening in ons clubdossier bij de Molestatiecsie.

Dus als het komend jaar hetzelfde bij A1, of een ander Kolping Boys team, gebeurt dan zal de straf er niet om liegen. Dezelfde 
straf is overigens ook opgelegd aan Zaanlandia. We hebben beroep aangetekend tegen de straf, maar hoe de straf uiteindelijk 
ook zal uitvallen: Het is duidelijk dat wij dit soort zaken binnen onze club niet accepteren. Met een fanatieke sportbeleving is 
niets mis, maar trappen en slaan naar de tegenstander hoort daar niet bij. En reservespelers en toeschouwers die het veld in 
komen is natuurlijk helemaal uit den boze. Om de kans op de kans op herhaling zoveel mogelijk te verkleinen zullen we bin-
nenkort, in samenwerking met de KNVB, een informatieavond organiseren voor met name de selectietrainers, begeleiders en 
wedstrijdsecretarissen over wat wij zelf kunnen doen om ongeregeldheden tijdens wedstrijden te voorkomen.   

Gerard Venneker, secretaris v.v. Kolping Boys secretaris@kolpingboys.nl

Kolping Boys heeft nu twee internationals
In navolging van Stefanie van de Gragt is nu ook Eline Sol geselecteerd voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 
jaar. De talentvolle keepster van de B-selectie van Kolping Boys heeft hiermee een succesvolle trainingsstage bij het Neder-
lands elftal afgerond. Ook Stefanie van de Gragt is weer opgenomen in de selectie. Naast het feit dat beide speelsters zijn 
uitgenodigd voor het Nederlands elftal volgen ze momenteel ook een aantal stage trainingen bij de dames afdeling van AZ. 

Voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar staat begin maart een dubbele interland tegen Noorwegen op het 
programma. Onder 17 treft de Noorse leeftijdsgenoten op dinsdag 4 en donderdag 6 maart op het KNVB Sportcentrum in Zeist. 
Beide ontmoetingen zijn vriendschappelijk. Op dinsdag wordt er om 19.00 uur afgetrapt, op donderdag om 11.00 uur. 

De technische staf van Kolping Boys wenst beide speelsters veel succes de komende periode bij het Nederlands elftal en 
AZ.
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 8 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Swift A1 14:45  C. Janzen
B1 Foresters B1 13:00  R.S. Stuy
B5 SVW ‘27  B4 14:45 14:00 F. Veel
C3 vrij   Scheidsrechter
C4 AFC ‘34 C3 14:45 14:00 R. Aafjes
C5 Reiger Boys C4 13:15 12:30 A. v.d. Velden
C7 KSV  C4 13:15 12:30 A. Kokkelink
MA2 Kadoelen MA1 14:45 14:00 M. Wijnen
MB1 HSV MB1 13:15 12:30 F. de Jong

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 Dynamo B2 11:15 10:20
B4 ADO B4 14:45 13:45
B6 LSVV B4 14:45 13:45
C1 Wherevogels C1 12:30 
C2 SVW ‘27 C2 13:15 12:15
C6 SVW ‘27 C7 13:15 12:20
MC1 de Zouaven MC1 13:00 11:45
                  

Zaterdag 15 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B5 A.F.C. B5 14:45 14:00 Erik v. Dronkelaar
C1 vrij   
C2 vrij   
C3 Sint Boys C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C4 vrij   
C5 Koedijk C5 13:15 12:30 A.Kokkelink
C6 Alkm. Boys C 2 14:45 14:00 R. de Wit
C7 VIOS W. C5 13:15 12:30 J. Kraakman
MB1 DTS MB1 13:15 12:30 A.v.d. Velden
MC1 IVV MC 1 13:15 12:30 M. Stigter
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 de Zouaven B1 12:00  bekerwedstrijd
B3 Koedijk B4 14:45 13:50 
B4 Egmondia B1 12:15 11:15 
B6 SVW ‘27 B4 14:45 13:50 
MA2 SDO MA1 14:45 13:15 
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 8 en 9 maart

 Groep 3+4

Zat./Zon. 15 en 16 maart

 Groep 5+6

Terreindienst:  

Zaterdag: 8 maart

08:30 uur: Junioren B1

12:30 uur:  Junioren B1

 

Zondag:  9 maart

09:00 uur:  Junioren A2 (2 pers.)

13:00 uur:  Senioren 5 (3 pers.)

 

Zaterdag:  15 maart

08:30 uur: Junioren C1

12:30 uur: Junioren C1

 

Zondag:  16 maart

09:00 uur:  Senioren 12 (2 pers.)

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

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  8 maart

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  15 Maart

Paul Konijn en Ton Groot
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NIEUWS JUNIOREN
Kolping Boys C4 – Victoria O C2 (6-1)

De Krokusvakantie was aangebroken, dus sommige teams speelde leentjebuur. Jasper Bakker en Devon Hoogland deden ’s 
morgens met de C6 mee tegen Alkmaarsche Boys. Wij leende Rachenthley Martina van de C3.  Bij de C4 waren Wouter en 
Kevin met vakantie. Het was echt voetbalweer en de jongens hadden er zin in.  Het doel werd verdedigd door Yannick Zuurbier, 
omdat hij nog een beetje verkouden was en zich niet 100% OK voelde. Victoria had 3 jongens uit de C1 meegenomen, maar 
dat maakt het alleen maar spannender. In het begin moesten we ons even zoeken, omdat Jasper Bakker 1e wissel stond en 
Justin van den Berg in de verdediging stond. Maar na 12 min gaf Johan van de Sluis de bal op rechts aan Rachenthley Martina, 
die ging met een dribbeltje langs 2 spelers en maakte de 1-0. We dachten alweer aan een grote overwinning op de degrada-
tiekandidaat. Maar het was even schrikken toen we in de verdediging op rechts aan het rommelen waren. Het was in de 18e 
min. toen Victoria O de stand gelijk trok 1-1. Na een paar gemiste kansen tegen de lat, net naast, tegen d paal e.d. was het in 
de 28e min. dat Sander Makkus de bal naar Steven de Jong passte en Steven gaf een dieptepass op Rachenthley Martina , 
die met een boog balletje de 2-1 bepaalde.  In de 33e min. Steven de Jong stond met zijn rug naar het doel en speelde de bal 
terug op Jasper Bakker. Die haalde de bal achter zijn stand been om op Rachenthley Martina en de ze maakte de 3-1. Dat was 
tevens de rust stand.

We waren weer wakker, want in de 2e min was het Stefan Hogewoning die de bal van Arthur Pijpaert kreeg en deze door passte 
op de 16 binnengeslopen Johan van de Sluis. Het was jammer dat Johan de lat wist te vinden. We bleven steeds in de aanval, 
maar het lukte niet. Wat Robin van Velthuizen en Steven de Jong ook probeerde en mocht maar niet lukken. Uit een corner 
kreeg Devon Hoogland de doorrollende bal, welke hij terug legde op Joost Huese, die schoot van af randje 16 net over. Onder-
tussen ging de klok maar verder. Het duurde tot de 30e min toen de scheidsrechter de bal op de penaltystip legde, Steven de 
Jong was op die plek neergehaald, een kunst opzicht. Barry de Koning was net het veld uit voor de gebruikelijke wissel. Hij ging 
als PENALTY KILLER weer vlug het veld in. Barry knipperde met zijn ogen, haalde diep adem en schoot de bal als een kanon-
skogel dwars door het midden in het doel, 4-1. Dit gaf de burger weer moet, want Justin van den Berg speelde in de 31e min. 
de bal op Stefan Hogewoning en die ging gelijk op het vijandelijke doel af, jammer dat hij te gehaast schoot, tegen de keeper.
In de 33e min was het Jasper Bakker die de bal naar links speelde, Robin van Velthuizen stapte behendig over de bal heen 
en lied de bal aan Johan van de Sluis. Johan legde de bal terug naar Joost Huese en Joost ging recht door het midden van de 
verdediging van Victoria O en haalde uit, 5-1. In de 34e min. was het Steven de Jong die te zacht op doel schoot, maar de bal 
terug kreeg uit een klus. Hij speelde de vrij lopende Robin van Velthuizen aan, welke de eindstand op 6-1 bepaalde.

VOLGENDE WEEK :  DE BELANGRIJKE TOPPER TEGEN NUMMER  2  KOEDIJK C2.

Een trouwe toeschouwer

Alkmaarsche Boys C2 - Kolping Boys C6 (1-6)
Een kwartet spelers afwezig (Ryan, Jack, Mike en Fabian). Gelukkig waren Devon en Jasper van de C4 bereid om mee te doen. 
De tegenstander had zich teruggetrokken uit de 2e klasse en dit was hun eerste wedstrijd in deze klasse. Al direct na de aftrap 
had Kolping het beste van het spel. Dit resulteerde in diverse scoringskansen, maar er werd niet gescoord. Na een kwartier was 
het dan toch raak. Roy gaf goed af op Brian en eindelijk was het raak, 0-1. Jasper, Brian en Michael kwamen in goede scorings-
positie, maar het ontbrak net aan het beetje mazzel. Marnix hield Kolping in de wedstrijd door, bij de spaarzame uitbraken van 
Alkmaarse Boys, attent te keepen. De rust brak zo aan bij een 0-1 stand, daar waar het minstens 0-5 had moeten staan!

De tweede helft was het al direct raak. Roy gaf goed af op Michael en met buitenkant rechts schoot hij de  bal langs de keeper, 
0-2. Dit was het breekpunt van de wedstrijd want daarna vlogen ze er achter elkaar in. Eerst was het Brian die na een vlot 
lopende combinatie over rechts voor 0-3 zorgde. Vervolgens was het Ricardo Reus, die goed aangespeeld werd door Jasper, be-
heerst voor de 0-4 zorgde. Kort daarna slalomde Ricardo Reus langs een drietal verdedigers en scoorde beheerst 0-5. De koek 
was nog niet op. Jasper zette met een fraaie lichaamschijnbeweging  de keeper op het verkeerde been en schoot met links de 
0-6 binnen. Marnix voorkwam met nog enkele fraaie reddingen dat de tegenstander kon scoren. De laatste 10 minuten moest 
Kolping met 10 man verder omdat Jim en Justin geblesseerd uitvielen. In de laatste minuut uit een fraaie vrije trap de 1-6. De 
bal vloog buiten het bereik van de vandaag in topvorm verkerende Marnix in de linkerbovenhoek.

Met zijn allen is een prima prestatie geleverd tegen een tegenstander waar van tevoren iets meer tegenstand van verwacht 
was.

De Koots
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 18 april

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 14-mrt 19:15 Thuis De Oostwal Hink Sport LSVV 4 22932
Vrijdag 28-mrt 21:50 Uit Alkmaar-Noord SCALA 1 22317
Vrijdag 4-apr 20:10 Thuis De Oostwal SVW 27 3 24620
Vrijdag 11-apr 20:10 Uit De Hoornse Vaart Mix/Makelaardij Alkmaar 1 25703
Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 12-mrt 19:15 Uit De Stap SVW 27 11 22928
Vrijdag 28-mrt 20:00 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering 3 18939
Maandag 31-mrt 20:00 Thuis De Hoornse Vaart Jong Holland 4 24478
Maandag 7-apr 21:05 Uit De Mijse WMC/`t Raethuys 5 25850
Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 14-mrt 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 3e beurt
Vrijdag 14-mrt 20:10 Thuis De Oostwal HZV/Het Vennewater 7 23242
Vrijdag 28-mrt 21:05 Uit De Bloemen Castricum 1 23688
Woensdag 9-apr 21:05 Uit Noorderend Danss. Biersteker 2 25374
Vrijdag 18-apr 22:00 Thuis De Oostwal AZV (Akersloot) 6 24934
Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 11-apr 20:10 Uit Geestmerambacht B Schelvis Boys 2 25390
Vrijdag 18-apr 20:10 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering 5 24895
Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Woensdag 2-apr 22:00 Uit Geestmerambacht A BOL 1 24774
Vrijdag 11-apr 20:10 Thuis Alkmaar-Noord Heertjes (De) 6 25702
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 7-mrt 19:55 Uit Het Vennewater HZV/Het 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
Maandag 31-mrt 20:55 Thuis De Hoornse Vaart De Heertjes DA1 160316
Woensdag 9-apr 19:15 Uit De Oostwal PZC DA2 25475
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
Maandag 31-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV B1 168302
Maandag 14-apr 19:15 Uit De Hoornse Vaart Danss. Biersteker B3 169842
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
Woensdag 16-apr 19:15 Thuis De Oostwal Tornado/AVéWé C1 168636

FUTSAL COACHES OPGELET:

Inmiddels of binnenkort ontvangen jullie een brief met het verzoek te inventariseren hoe je team er volgend seizoen 
er uit gaat zien (wie stopt er, wie gaan er door en wie komen erbij???). Bespreek dit spoedig met je teamgenoten en 
lever dit daarna bij mij in. Alvast bedankt.
 
Groet Peter.
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DAMES EN MEISJES
Vitesse MD1 - Kolping Boys MD1 (1-3)
Op 1 maart stond de wedstrijd tegen Vitesse op het programma. Aanvangstijdstip was 13:00 uur, de storm van de nacht ervoor 
was iets gaan liggen, dus we konden spelen. Het vertrek was wat rommelig, de geplande vertrektijd van 11:50 werd niet ge-
haald. Hierdoor was de warming-up slechts 10 minuten. Als dat maar goed ging.

Iris op doel, dat betekende wat schuiven in de opstelling. Zoe nam haar plaats in, met Kayleigh als mandekker op de spits. Voor 
beiden wat onwennig, maar soms kan dit positieve verrassingen hebben. Met name Kayliegh ontpopte zich deze middag als 
een prima stopper, zat lekker kort op de spits en stond elke keer op de juiste plaats als de bal in haar buurt kwam. Ze schoof in 
balbezit goed door en ondersteunde zo het middenveld, zodat we daar een mannetje meer hadden. De eerste helft speelden 
we met de wind schuin in de rug. Maaike kon enkele keren goed doorbreken er zorgde voor gevaar bij het doel van Vitesse. 
De  eerste treffer was slechts een kwestie van tijd. Er die kwam er ook van de voet van Jamilla. De bal kwam voor het doel en 
met een geplaatst schot zorgde ze voor de 0-1. Niet lang daarna een 100% kans voor Derya. Met de bal aan de voet liep ze 
recht door richting de keeper. Het wachten was op een bekeken schuiver in de hoek, maar helaas kon ze de bal niet genoeg 
raken. Daarna toch nog wat problemen achterin. De bal bleef door de wind een beetje hangen. We waren niet fel genoeg op de 
balbezitter, waardoor die de gelijkmaker kon maken, 1-1. Rust.

In de 2e helft Iris weer op haar vertrouwde plek, Zoe in de spits en Derya op doel. Met de wind tegen hadden we het de eerste 
15 minuten moeilijk achterin. Iris kon de bal onvoldoende vaart meegeven, waardoor Vitesse elke keer weer in bal bezit kwam. 
Met Winona weer op 10 kregen we wat meer overwicht. De combinaties liepen weer wat beter en hieruit was het Zoe die met 
een mooi schot de keeper kansloos liet, 1-2. Dat was een mooie opsteker. Vlak voor tijd nog een aanval, Zoe speelde de bal 
naar Maaike, die met een laag schot in de hoek zorgde voor een 1-3 eindstand.

Mooi resultaat meiden. Het was met de wind een lastige voetbalmiddag, maar jullie hebben het voetballend tot een goed eind 
gebracht.

Matthieu. 

Kantinediensten dames en meisjes:

8 maart
Zaterdagmorgen 09:00 Marloes Boersma en Marieke Boersma

Zaterdagmiddag 13:00 Marjolein Butter

9 maart
Zondagmorgen   09:00 Mechteld Korse

15  maart
Zaterdagmorgen 09:00 Danielle van de Buld en Melanie Cnossen

Zaterdagmiddag 13:00   Gitta Carper

16 maart
Zondagmorgen   09:00 Romy de Jong        

Kadoelen MC2- Kolping boys MC1 (7-1)
2 weken geleden troffen we dezelfde tegenstander. Toen wonnen we met 3-0 en dus gingen we vol goede moed op pad. Er 
stond een behoorlijke storm, dat kan wel eens van grote invloed zijn op de wedstrijd. Dat was helaas ook zo. Het team van 
kadoelen was opeens een heel stuk sterker dan 2 weken geleden, ook de meiden waren iets anders. Kadoelen begon sterk 
en zocht direct de aanval. Daarbij hadden ze hulp van de wind. We begonnen weer eens niet zo scherp en al snel lag de 1-0 in 
het mandje. koppies omhoog er is nog niets aan de hand. Een zachte bal die minimaal 2 meter naast de goal zou belanden, 
kreeg vleugels door een fl inke windvlaag 2-0. Een domper. Met een aanval van kadoelen in ons strafschopgebied werd Cindy 
weggezet. Je leest het goed: Onze Cindy werd van de bal gezet, dat is volgens mij nog nooit iemand gelukt. ook Cindy stond 
verbaast en de reactie leidde tot een strafschop, die ingeschoten werd. Gelukkig wist Kolping voor rust de 3-1 te maken. Na 
een goede actie van Romee werd Kimberly alleen voor de keepster gezet en Kimberly aarzelde niet.

De 2e helft leken we even terug te kunnen komen, maar met een paar zeer sterke acties van hun rechtsbuiten gingen we naar 
huis met een 7-1 nederlaag. 

VOOR DE EERSTE UITWEDSTRIJD 
ZIJN AAN DE BEURT OM TE RIJDEN

MA1: Anouk W, Els, Naomi en Manon
MC1: Kim, Kimberly, Cindy en Nikki

Kolping boys meiden in Oranje!
Stefanie van der Gragt en Eline Sol zijn beiden 
geslecteerd voor oranje onder 17 jaar.

Meiden gefeliciteerd en heel veel succes!
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KLAVERJASSEN

Vrijdag 14 maart 2008
“de Paasdrive”

En noteer alvast vrijdag 18 
april 2008, onze laatste en zeer 

bijzondere 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
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SUPER HOOFDPRIJS KLAVERJASSEIZOEN
2007/2008 EN WEDEROM BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

De hoofdprijs voor een ieder die minimaal 5x van de 7 drives 
gekaart heeft is de volgende:

3 dagen in Hotel Carlton Ambassador in het mooie 
Den Haag 

� Een prachtig 4 sterren hotel
� Welkomstcocktail
� 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
� Éénmaal een 3 gangen diner
� Éénmaal entree Holland Casino
� Boekje met wandeling naar keuze in Den Haag
� Per kamer een strippenkaart
� Éénmaal entree Panorama mesdag

Dit alles met een waarde van ruim 275 euro

GoodBookers Alkmaar 
Gedempte Nieuwesloot 4
1811 KT ALKMAAR
Tel (072) 515 38 33 Fax (072) 515 49 95 
E-mail: info@alkmaar.goodbookers.nl
Ma t/m vr: 09.30-19.00,do: 09.30-21.00,za: 09.00-17.00
Koopavonden en -zondagen geopend.
Boekingen op afspraak mogelijk. ANVR: 1865

HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 8 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D3 LSVV D2 11:30 11:00 Pertti Marees
D5 Koedijk D4 09:00 08:30 Gerard Twisk
D6 Koedijk D6 10:15 09:45 M. Stigter
MD1 Bergen MD1 11:30 11:00 Simon Jongkind
E4 Vrij   
E6 Koedijk E6 11:30 11:00 Ouder
E7 Zeevogels E4 10:15 09:45 Ouder
E8 Reiger Boys E11 11:30 11:00 Sean de Jongh
E10 Reiger Boys E12 10:15 09:45 Nick Brouwer
E11 Koedijk E10 10:15 09:45 Ouder
E13 Koedijk E9 11:30 11:00 Ouder
E14 SVW 27 E11 09:00 08:30 Ouder
E15 SSV E2 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F1 Meervogels F2 10:15  Ruben v.d. Velden
F4 Koedijk F3 09:00 08:30 Ouder
F7 Vrij   
F9 Koedijk F12 09:00 08:30 Ouder
    
1e jrs Pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 DTS D1 11:00 
D2 Petten D1 11:15 
D4 Reiger Boys D3 12:15 11:25
D7 LSVV D5 13:15 12:25
D8 Reiger Boys D6 10:15 09:25
E1 Velsen E1 10:30 
E2 Berdos E1 12:00 
E3 Foresters E4 10:15 
E5 Koedijk E3 09:45 08:55
E9 SSV E1 10:00 09:10
E12 Reiger Boys E15 08:45 08:00
F2 Zeevogels F1 09:00 
F3 SVW 27 F4 09:00 08:10
F5 KSV F3 09:30 08:40
F6 Foresters F7 09:00 08:10
F8 Koedijk F7 08:45 08:00
                         

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

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

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. Het gehele pupillenvoetbal valt onder Dis-
trict West 1 Categorie B.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op hun beurt de spe-
lers van zijn of haar team bellen. Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en 
wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden.
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Zaterdag  15 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Vrone D1 11:30  Kees de Goede
D2 DWOW D2 09:00  Simon Jongkind
D3 Graftdijk D1 11:30 11:00 Pertti Marees
D6 SVW 27 D7 10:15 09:45 Gerard Twisk
MD1 Vrij   
E4 Egmondia E2 11:30  Ouder
E7 Reiger Boys E7 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E8 Duinrand S E4 11:30 11:00 Ouder
E10 KSV E3 10:15 09:45 Ouder
E11 Victoria O E5 10:15 09:45 Nick Brouwer
E13 HSV E7 11:30 11:00 Sean de Jongh
E14 Foresters E12 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
E15 Koedijk E11 10:15 09:45 Ouder
F1 KSV F1 10:15  Ouder
F3 SVW 27 F5 09:00 08:30 Ouder
F4 SVW 27 F9 09:00 08:30 Ouder
F8 Foresters F10 09:00 08:30 Ouder
F9 Meervogels F8 09:00 08:30 Ouder
    
      
1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D4 Vitesse 22 D2 11:30 10:30
D5 Bergen D1 12:00 11:10
D7 KSV D4 12:00 11:10
D8 Vrone D4 12:30 11:40
E1 Reiger Boys E1 10:00 
E2 HSV E1 10:30 
E3 Reiger Boys E4 11:00 
E5 Foresters E4 10:15 09:20
E6 KSV E6 10:45 09:55
E9 Reiger Boys E10 09:45 09:00
E12 Koedijk E10 09:45 08:55
F2 Dynamo F1 10:00 
F5 SVW 27 F7 11:30 10:40
F6 Dynamo F2 10:00 09:10
F7 Koedijk F6 08:45 08:00

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Kolping Boys D4-Jong Holland D1 (5-1)
Stormachtig, een gemankeerd elftal en spelen tegen de bovenste. Een wedstrijd die er toe deed en dus de nodige spanning 
op voorhand. Na diverse tactische aanwijzingen van Willem werd het A-veld betreden. De wedstrijd nam een aanvang en ieder 
was benieuwd wat de eerste minuten zouden brengen, want die zijn meestal bepalend voor het verdere verloop. Die vielen 
niet onaardig uit. Echter, keeper Leon moest het na 5 minuten al opgeven, Omdat hij toch niet fi t genoeg was. Keeper Nick van 
D2 nam het doel waar. Jong Holland had wind mee en wist bij een doorbraak toch nog snel de eerste te maken. Nou ja, als de 
schade niet groter zou worden dan kon dat in de tweede helft vast nog goed gemaakt worden, want Kolping speelde lekker. 
Zolang hoefde niet eens gewacht te worden, want nog voor de rust wist Maarten de gelijkmaker te maken en Jesse de tweede. 
Als dat lukt met zo’n tegenwind en een ploeg die driekwart van de tijd de bal in bezit heeft, dan getuigt dat van klasse.  Een 
massief middenveld pakte prima uit. Jong Holland brak daar maar sporadisch doorheen.

Dat ging ontspannen de rust in, want het ging van nu af voor de wind. Toch viel het derde punt nog niet zo snel als verwacht. 
Jong Holland begon wat tegenstand te bieden. Tot het moment dat D4 dacht, nu is het mooi geweest en Chantal na een assist 
van Maarten mooi scoorde. Vanaf dat moment was de bal steeds voor Kolping en werd er mooi rond gespeeld. Even later volgde 
na wat onoverzichtelijk gerommel voor het Jong Hollanddoel een eigen doelpunt. Tot slot mocht Gijs nummer 5 maken. Met een 
licht gemoed ging het richting kleedkamer en kantine. Bedankt Chantal, Nick, Jesper en Gijs voor jullie inzet.

- Louis -

OUDERS LANGS DE LIJN, 
FIJN DAT ZE ER ZIJN

TIPS VOOR DE OUDERS

-Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel 
mogelijk mee naar de voetbalclub van uw 
zoon of dochter

-Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of do-
chter en de mede-spelers

-Gebruik geen tactische kreten, want ze heb-
ben het al moeilijk genoeg met de bal, met 
zichzelf en met de tegenstander

-Laat het coachen over aan de trainer

-Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet 
boos, de volgende keer beter.

-De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei 
u niet met zijn beslissingen

-Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog 
zoveel leren

-De wedstrijd is al moeilijk genoeg.

-Winnen, maar ook verliezen hoort nu een-
maal bij het voetbal.

-Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel 
opgemerkt
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PUPILLENVERSLAGEN
Foresters E9 – Kolping E6 (4-4)

Wat een wedstrijd hadden we vandaag. 
De nr. 1 tegen de nr. 3 was een kraker. 
Uit tegen foresters is altijd moeilijk, zek-
er omdat wij daar altijd extreem weer 
hebben (hagel zo groot als tennisbal-
len of storm kracht 10). We begonnen 
goed door de 0-1 van Rick die de bal 
er makkelijk in kon tikken. Foresters 
maakte wel snel 1-1. Bij de tweede goal 
hadden we het voordeel van de harde 
wind mee toen de keeper van de tegen-
partij de bal wou weg stompen, maar 
door de harde wind de bal voor Rick zijn 
voet viel en hij hem in kon tikken 1-2. 

De tweede helft begonnen we heel sterk 
door een snelle goal van Nick 1-3. Een 
countergoal via heel snel overspelen 
door Max en Brunon. Foresters had ech-
ter nu wind mee en met een hard schot 
vloog de bal langs Iefke 2-3. door die 
zelfde harde wind had Foresters nog 
2 keer een voordeel waardoor het 4-3 
werd. Iedereen was in een dip vanwege 
de 4-3. Kolping was wel sterker en ver-
lies zou niet verdiend zijn dus streden 
we voor wat we waard zijn en prompt 
scoorden Nick voor de 2de keer via een 
snelle counter de 4-4. we sprongen in de 
lucht van blijdschap. Max maakte nog 
een mooie sliding op de bal waardoor 
de 5-4 voorkomen werd. Het was een 
belangrijken wedstrijd voor Kolping E6 
en liet zien dat we ook topwedstrijden 
kunnen spelen.

speler: Nick

16 februari 2008 

HSV F1– Kolping Boys F1 (1-7)

7:00 uur gestommel in de slaapkamer 
van Sjoerd, ik denk bij mijzelf het is toch 
echt zaterdag ben gisteravond vanuit 
Stockholm teruggekomen en mijn oog-
luiken zitten nog vastgeplakt. Ik besef 
dat mijn gedachte om te kunnen blijven 
liggen van korte duur is want F1 moet 
spelen. Om 9:00 moet het team aan-
treden tegen HSV in Heiloo. Ik loop ver-
suft naar de slaapkamer van Sjoerd en 
zie dat hij er al helemaal klaar voor is, 
onder het dekbed volledig omgekleed 
met zijn trainingpak al aan! 

Goed dat was het ochtend ritueel dan nu 
het echte werk, de wedstrijd:

De voorbereiding kan beginnen. Later op 
het veld zijn de mannen aan het inschiet-
en. Jos en ik verkennen het veld en voe-
len wat aan het gras. Vorst in de grond, 

dit zal het komende uur ook niet verbe-
teren. De mannen glijden regelmatig uit 
maar gelukkig hebben de meesten een 
maillot aan waardoor de pijn enigszins 
verzacht wordt. Vlak voor de aftrap nog 
een tegenvaller, keeper Nout voelt zich 
niet lekker, heeft buikpijn en last van 
misselijkheid, die verdomde griep ook. 
Enfi n, Nout naar de kleedkamer en 
Remco er achteraan om de keeperkled-
ing van Nout aan te trekken en meteen 
het doel in. Daar gaat onze wissel. 

De aftrap

Zoals wel vaker bij het team opvalt, begin-
nen ze wat ongeconcentreerd en wat on-
wennig op het bevroren veld. Er ontstaan 
wel wat kleine kansjes en HSV maakt di-
rect gebruik van onze gatenkaas in de 
achterhoede en jawel hoor HSV scoort, 
0-1. Maar direct daarna gaat Kolping fa-
natiek in de aanval en al na een paar 
minuten later valt de gelijkmaker, assist 
van Sjoerd en 1-1 door Sil. 

Wat hierna gebeurt viel te verwachten: 
je ziet de laatste periode dat dit team 
een enorme vooruitgang heeft geboekt 
en daardoor op alle fronten goed bezig 
is. We geven u een korte impressie van 
wat er zoal die ochtend op het veld ge-
beurt;

Jos corrigeert lang de lijn de posities, de 
mannen luisteren. Verdediging, we heb-
ben vandaag een stofzuiger op het veld, 
normaal is dat Remco maar die staat 
nu op doel. Gelukkig hebben we Mats, 
en de aanval eindigt bij hem. Hij maakt 
handig gebruik van het gladde veld en 
creëert direct ruimte met de bal waar-
door tegenstanders niet kunnen aan-
klampen. Samen met Chiel vormt dit duo 
een Italiaanse muur. Middenveld, daar 
staat Antonio die of de spitsen bedient 
en “wegstuurt” lang de lijn of hij loopt 
direct door, creëert zelf een schietkans 
vanuit de tweede lijn. En dan de spitsen, 
drie wel te verstaan: Sjoerd, Sil en Jul-
lian. Respectievelijk een linkspoot, een 
diepte spits en een rechtsbuiten. Leven-
sgevaarlijk, de buitenspelers lopen door 
naar de achterlijn en bedienen dan de 
vrijstaande mannen voor de goal die di-
rect aanleggen en rammen maar !!  Met 
andere woorden tactisch gaat het al aar-
dig lopen, hun conditie is goed want de 
mannen blijven lopen. Dan het verdere 
scoreverloop een voorzet van Chiel en 1-
2 door Sil. Assist van Julian en 1-3 door 
Sil. Assist van Chiel en 1-4 door Antonio. 
Einde eerste helft. We gaan met een 

gerust hart naar een koppie thee en na 
de rust gaan we rustig door, 1-5 Antonio. 
Dan een corner met een afvallende bal, 
deze is voor Sjoerd 1-6. En als laatste 
wederom onze enige echte diepte spits 
Sil die de laatste doelpunt scoort : 1-7. 

Door deze monsterscore wordt door de 
HSV-aanhang aan Jos de vraag gesteld 
hoeveel E-spelers er in zijn team zitten. 
Jos begint de glimmen en antwoord: 
geen één mevrouw, alle spelers zijn F-jes 
waarvan zelfs nog een minipupil. Hierna 
werden er geen vragen meer gesteld. 
HSV moet nog groeien met het team en 
was gewoon een maatje te klein. Net 
zoals wij soms onze meerdere moet 
herkennen. Kolping veel plezier met de 
mooie resultaten van dit team.

Vader van Sjoerd.


