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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 aandacht voor de bijeenkomst ter voorkoming van blessures/
verzorging en revalidatieproces na een blessure. En op pagina 4 en 5 de uit-
slag van de vorige klaverjasdrive en de aankondiging van de laaste drive van 
het seizoen.

Het eerste herenteam speelde vorige week gelijk tegen buur Vrone. Afgelopen 
zondag werd de wedstrijd door de overvloedige regenbuien afgelast.

De redactie

Jaargang 50, Nummer 16  Volgende treffer 
18 maart 2008   1 april 2008

Inhoudsopgave
2 DE EERSTE ELFTALLEN
3 PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
4 18 APRIL KLAVERJASSEN
5 UITSLAG KLAVERJASSEN
6 PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
7 JUNIORENNIEUWS
8 NIEUWS JUNIOREN
9 FUTSAL
10 DAMES EN MEISJES
11 DAMES EN MEISJES
12 WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
13 WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
14 HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN
15 PUPILLENVERSLAGEN
16 PUPILLENVERSLAGEN

V.V. KOLPING BOYS
Sportcomplex “DE NOLLEN”
Beverdam 3
1822 AA Alkmaar
072-5612439
www.kolpingboys.nl

CONTRIBUTIES
Giro: 4017695
T.n.v. Contributierekening 
v.v. Kolping Boys

BESTUUR
VOORZITTER
Jan Brammer 072-5128206
SECRETARIS
Gerard Venneker 06-22986200
PENNINGMEESTER
Richard Mooser 072-5347256
SENIOREN
Gerard Bobeldijk 072-5405918
JUNIOREN
Richard Meijer 06-51603833
PUPILLEN
Gerard Twisk 072-5112281
ALGEMENE ZAKEN
Dirk Veel 072-5128581

AFDELINGEN
SENIOREN 
Ton Schut 072-5625755
JUNIOREN
Raymond de Niet 072-5728635
PUPILLEN
Jaap de Vries 072-5617201
DAMES
Paul Vessies 06-24105181
ZAALVOETBAL
Peter Verhoeven 072-5153952

OVERIGE FUNCTIES
HOOFDTRAINER
Rob Klanker 072-5153521
HOOFD-JEUGD
Mark van Stipriaan 06-51931128
TERREINDIENST
Gerben v.d. Waal 072-5128612
 06-41377279
Piet Ursem 072-5152633
LEDENADMINISTRATIE
Jacques Peetoom 072-5119980
BEZORGING CLUBBLAD
Wout van Dijk 072-5115723

REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

ERE-LEDEN
1981 Arie Groot
1998 Gerard Floris
2002 Ger v/d Waal



-2-

DE BALLENSPONSERS

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - KGB 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

Bijeenkomst over blessurepreventie/verzorging en het revalidatie-
proces na een blessure.
Op vrijdag 4 april 2008 om 20.00 uur willen we een bijeenkomst organiseren met als onderwerpen blessurepreventie/verzorg-
ing en het revalidatieproces na een blessure. Wij nodigen hierbij trainers, leiders, scheidsrechters en belangstellenden van de 
senioren, dames, junioren en pupillen afdeling uit om deze avond aanwezig te zijn. De avond zal verzorgd worden door twee 
fysiotherapeuten Jannes Blokstra en Maarten Dekker. De twee fysiotherapeuten zijn geen onbekende bij Kolping Boys Jannes 
zijn zoon speelt in de B1 en via hem is Maarten dit seizoen werkzaam bij Kolping Boys om de jeugd te begeleiden bij blessures. 
Aangezien we kunnen begrijpen dat er naast de twee onderwerpen die we gaan behandelen wellicht nog meer onderwerpen 
zijn die u graag deze avond zou willen bespreken. 

Indien u onderwerpen heeft die u graag zou willen bespreken deze avond laat dit dan even weten door zo spoedig mogelijk een 
mailtje te sturen naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl.

Met sportieve groeten,

Mark van Stipriaan
Hoofdjeugdopleidingen kolping Boys
hoofdjeugd@kolpingboys.nl
06-51931128

Fiets verdwenen
 Zaterdag 8 maart is mijn fi ets ter waarde van EUR 800, -- verdwenen uit de fi etsenstalling achter de tribune. Om 07:00 uur                              
 in de ochtend was ik aanwezig bij Kolping Boys en om 17:00 uur bij vertrek constateerde ik dat mijn fi ets niet meer aanwezig           
 was. 

 Mijn vraag is:

 Wie heeft mijn fi ets gezien of wil de onterechte eigenaar aan mij doorbellen waar ik de fi ets kan vinden.

 Merk: Batavus Weekend, Kleur Blauw/Zilver met groen/blauwe snelbinders

 Jaap de Vries
 Wedstr.secretaris pupillen
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 22+23 maart

 N.V.T.

Zat./Zon. 29+30 maart

 groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 22 maart

08:30 uur: N.V.T.

12:30 uur:  N.V.T.

 

Zondag:  23 maart

09:00 uur:  N.V.T.

13:00 uur:  N.V.T.

 

Zaterdag:  29 maart

08:30 uur: Junioren B5

12:30 uur: Junioren B5

 

Zondag:  30 maart

09:00 uur:  Junioren A3 (2 pers.)

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

 

Secretariaat:  

Zondag:  23 maart

08:30 uur:  N.V.T.

13:00 uur: N.V.T.

 

Zondag:  30 maart

08:30 uur: Janneke Ruijs

13:00 uur Senioren 2

 

Zondag 23 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 
 GEEN PROGRAMMA!!!

Uit       (ZATERDAG 22 MAART!!!!!)
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
DA2 Winkel DA1 15:00  let op zaterdag
                  

Zondag 30 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e K.G.B. 1 14:00  A.Y.Ogretmen
2e Limmen 2 11:00  A.J.L.K.v.d. Windt
3e Geel Zwart ‘30  2 12:00 11:00 I.Aydogan
5e Dirkshorn 2 10:00 09:00 P.Kramer
9e A.F.C. ‘34  4 10:00 09:00 A. Kokkelink
11e Koedijk 10 14:00 13:00 M.Visser
12e H.S.V. 10 14:00 13:00 K. de Goede
13e W.S.V. ‘30  5 12:00 11:00 P. Ruijs
DA3 de Blokkers DA 1 14:00 13:00 N. Pater
A3 Sint Boys A 1 12:00 11:00 N. Neuvel

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
7e Limmen 6 10:00 09:00 
8e Nwe. Niedorp 3 14:30 13:00 
10e Berdos 5 12:00 11:00 
DA1 Buitenveldert DA1 14:30  
DA2 Buitenveldert DA 2 12:00  
A2 De Valken A1 12:00 10:30 
A4 de Foresters A3 14:00 12:45 
B2 Koedijk B2 11:30 10:30 
                  

Scheidsrechtersavond 3 april 2008.
 Graag willen we alle scheidsrechters weer uitnodigen voor een zeer informa-
tieve avond, deze vindt plaats op 3 april 2008            en vangt aan om 
20.00 uur.

 Op deze avond zal het beleidsplan ter sprake komen en de toernooien die straks 
weer gaan beginnen.

 Mocht je verhindert zijn om deze avond bij te wonen, graag een telefoontje naar 
Piet Ruijs, 072 – 5642430.
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18 APRIL KLAVERJASSEN

Vrijdag 18 april 2008
“de slotdrive”

Voor aanmeldingen 
gerbengreenenergy@live.nl 

inzake vrijdag 18 april 2008, onze 
laatste en zeer bijzondere drive ☺
Tot de 18e in ieder geval.
Gerard, Marjan, Hanny, Ria en haar team en Gerben
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UITSLAG KLAVERJASSEN

Uitslag Paasdrive vrijdag 14 maart 2008

Meestal is de één na laatste drive van ieder seizoen wat minder bezocht en daar was afgelopen vrijdag geen 
uitzondering op. 11 tafels waren er maar de gezelligheid en het niveau van kaarten was er niet minder om. 
Onder het genot van een klein biertje hebben Gerard en ik de afgelopen 3 jaren nog eens de revue laten 
passeren en één ding is zeker. Het is voorbij gevlogen en we hebben het met ontzettend veel plezier gedaan 
tezamen met Marian en Hanny, de ploeg van Ria (Super gewoon) en niet te vergeten de mensen die kwamen 
te kaarten. De laatste drive van dit seizoen zullen Marian, Hanny, Gerard en ik zelf als tafel mee kaarten om 
nog één keer te laten zien hoe het echt moet. De aanmeldingen stromen trouwens zeer rap binnen en je kunt 
je via gerbengreenenergy@live.nl al opgeven om er zeker van te zijn dat er een tafel gereserveerd is voor jouw 
en je maat. De 25 tafels gaan in zicht komen. Het leuke is dat ook oudgedienden van “vroeger” besloten 
hebben om te komen kaarten en  het zou natuurlijk heel leuk zijn dat mensen zoals Gerda Reus, Ans de Wit, 
Gerrit van der Waal, Theo Rood, Jan Brammer, Ed Pronk, Theo Vingerling etc. etc. ook komen. Want zeker 
gezien de prijzenpot (denk daarbij o.a. aan een Beertender, 30 delig servicegoed) wordt het topavond en in 
combinatie met een biertje, een stukje muziek en een variabele sluitingstijd kan het niet mis gaan. 

Oftewel vrijdag 18 april 2008 kan alvast gereserveerd 
worden door een ieder.
De Superhoofdprijs is trouwens wederom beschikbaar gesteld door:

Volop gezelligheid en kaarten op scherpst van de snede heeft tot de volgende uitslag geleid. 
1e prijs:  Ed en Harm   5508 punten
2e prijs: Kees en Hans  5238 punten
3e prijs:  Miranda en Tamara 5235 punten
4e prijs: Ben en Ab  5163 punten
5e prijs: Dik en Jos  5120 punten

Vrijdag 18 april 2008 om 20:00 uur
Tot dan in ieder geval. Gerard, Marjan, Hanny en Gerben



-6-

PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 22 maart (paaszaterdag)

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
 

 GEEN PROGRAMMA!!!  

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA2 Spakenburg MA1 14:30 12:30 BEKER 2e ronde !
                  

Zaterdag 29 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 B.K.C. B2 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
B4 Foresters (de) B3 14:45 14:00 J.Kraakman
B5 vrij    (wél terreindienst !)
B6 Koedijk B7 14:45 14:00 A.v.d.Velden
C1 DWV C1 13:15  J.C.A. Everkes
C2 AFC 34 C2 14:45 14:00 R. Aafjes
C6 Jong Holland C3 13:15 12:30 F. Veel
MC1 A.S.V.’55 MC1 13:15 12:30 J. de Wit

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Kon. HFC A1 15:00 
B1 DWV B1 14:30 
C3 SVW 27 C3 14:45 13:45
C4 LSVV C3 15:15 14:15
C5 K.S.V. C3 14:00 13:00
C7 Koedijk C8 12:45 11:45
MA2 Vreeswijk MA1 14:30 12:30
MB1 Duinrand S MB1 14:30 13:30
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 22+23 maart

 N.V.T.

Zat./Zon. 29+30 maart

 groep 4 en 3

Terreindienst:  

Zaterdag: 22 maart

08:30 uur: N.V.T.

12:30 uur:  N.V.T.

 

Zondag:  23 maart

09:00 uur:  N.V.T.

13:00 uur:  N.V.T.

 

Zaterdag:  29 maart

08:30 uur: Junioren B5

12:30 uur: Junioren B5

 

Zondag:  30 maart

09:00 uur:  Junioren A3 (2 pers.)

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

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  22 maart

 N.V.T.

 

Zaterdag:  29 maart

 Paul Konijn en

 Ton Groot

 

Fiets verdwenen
 Zaterdag 8 maart is mijn fi ets ter waarde van EUR 800, -- verdwenen uit de 
fi etsenstalling achter de tribune. Om 07:00 uur                               in de och-
tend was ik aanwezig bij Kolping Boys en om 17:00 uur bij vertrek constateerde 
ik dat mijn fi ets niet meer aanwezig            was. 

 Mijn vraag is:

 Wie heeft mijn fi ets gezien of wil de onterechte eigenaar aan mij doorbellen 
waar ik de fi ets kan vinden.

 Merk: Batavus Weekend, Kleur Blauw/Zilver met groen/blauwe 
snelbinders

 Jaap de Vries
 Wedstr.secretaris pupillen
072-5617201
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JUNIORENNIEUWS
Penalty-schieten.

Maandag 21 april gaan we voor de 22e keer strijden om de bekers van het penalty-schieten. De details zullen we in een 
volgende Treffer vermelden. Bijna alle teams hebben de voorronde al afgewerkt. Het is nog slechts wachten op de namen van de 
A-junioren. Maar die komen wellicht in de volgende Treffer.
Al geplaatst voor de fi nale zijn:

A-junioren:  B-junioren:     C-junioren:
Manon Gardien  Kelly Jong  Jonah Weijers  Manon Bloemink  Daan Weverink
Els ter Berg  Elive Zevenhek  Stefan de Graaf  Daphne Glandorf  Barry de Koning
Simone Vrasdonk  Inge Doornbos  Christiaan van Looy Cindy Schouten  Stefan Hoogewoning
Maomi Barten  Stefanie v/d Gragt Thijs Kaandorp  Nick Korssen  Wouter Korse
   Wesley Kooij  Jelle Verhoeven  Bram Stoker  Daniël Stam
   Roy Stolz  Vincent Vleugel  Ruben Haverkate  Souhail ben Masaoud
   Kishandro Bakkum Bora Yucel  Stefan Dekkers  Jordy de Lange
   Tim Roos  Melvin Way  Falco Wijnstekers  Ricardo Reus
   Casper Laan  Stephan Kocken  Christophe Mabiala Jim Reus
   Yuksel Oczan  Rafael de Wijn  Joshua Eichenberger Michael Visser
   Kamaki Nassiri  Micha Paauw  Yoeri Smorenberg Jordy Sterk
         Chris Darley  Sander Bos

               

Het wel en wee van de junioren.

Het begint er nu toch wel écht om te spannen in de verschillende competities. Al onze eerste teams doen in ieder geval nog ergens 
voor mee. A1 en B1 zijn nog volop in de race waar het een kampioenschap betreft en de C1 doet er van alles aan om niet te 
degraderen.
En om met dat laatste te beginnen: ’t lukt ze aardig om in ieder geval aan te haken bij de grote groep middenmoters. In Purmerend 
werd daartoe goed revanche genomen op het onderaanstaande Wherevogels (1-0 winst). Concurrent Volendam won echter ook 
(bij Koedijk, wat nu ineens ook nog zou kunnen degraderen). Nog 2 thuis- en 1 uitwedstrijd voor de mannen van coach Jeroen 
Peetoom. Zet hem op, mannen !
Volendam zit ook onze B1 nog dwars. Weliswaar verspeelden de oranjehemden 2 dure punten bij D.E.M. Ze blijven evengoed nog 
aan kop van de ranglijst staan, weliswaar nu nog met 3 punten voorsprong. In de wetenschap, dat Volendam nog op bezoek moet 
bij de derde kampioenskandidaat Zouaven, is het dus nog niet beslist !
Voor A1 is het afwachten wat het hoger beroep tegen de puntenvermindering opbrengt. Kwade genius in deze, het Zaanse 
Zaanlandia, is de draad helemaal kwijt en lijkt na de 7-2 nederlaag bij ADO’20 defi nitief uitgeschakeld. Het gaat dus nog tussen 
koploper Argon, Kon. HFC, Kolping Boys en mogelijk Purmersteijn. De onzen, thuis met 3-1 winnend van Swift, gaan na de Paas 
op visite in Haarlem. Winst is geboden om geen verdere averij op te lopen.

De overige A-junioren hebben al 2 weken te maken met afgelastingen op de zondag. Jammer.
Coach Emiel van B2 zag zijn elftal , B2, met 3-2 winnen van V.V.W. B1. Weliswaar was het voor Emiel na het Piratenfestival (het 
werd samen met een 6-tal meiden diep nacht) aan de vroege kant, zijn spelers hadden daar geen last van .
Voor B3 was Dynamo uit op voorhand een lastige wedstrijd. En het kwam zo uit ook, want ze verloren met 5-2 in Ursem.
Afgelopen zaterdag zat coach Gerrit weer met de borst vooruit aan de bar, want zijn mannen hadden hem in Koedijk niet in de 
steek gelaten en wonnen met 5-0. Ook de B4 wist van tevoren al, dat het in Heemskerk bij de ongenaakbare koploper ADO’20 een 
lastige klus zou worden;ze verloren dan ook met 5-0 om de week erna met 3-3 gelijk te spelen in Derp.
B5 had en makkie aan S.V.W. B4 (5-1) en kreeg logischerwijze dik ros van de aanstaande kampioen AFC’34 (0-4).
Datzelfde S.V.W. was ons B6 de baas met 3-2. Dat hadden we niet verwacht, want de week ervoor ging het nog zo goed bij 
L.S.V.V. (5-2)
Bij de C-junioren wist alleen C5 2 keer te winnen. Eerst met 4-1 van Reiger Boys C4 en daarna met maar liefst 10-6 van   Koedijk 
C5. Ook C4 verloor niet, maar de 2-0 winst bracht ze wel weer en stap dichterbij het kampioenschap.
Ook de C3 wist 1 winstpartij bij te schrijven. Tegen St. Boys C1 werd het 3-1.
De 2 laagste teams , C6 en C7, wisten beide 1 keer gelijk te spelen en leden beide een kleine nederlaag.
C6 speelde met 2-2 gelijk bij S.V.W. en verloor thuis met 2-3 van Alkm. Boys.
C7 hield K.S.V. op 3-3, maar kon het tegen Vios niet bolwerken en verloor met 0-2.
Helaas eindigen we met een nederlaag voor de C2; in HHWaard werd het 3-0 voor S.V.W.
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NIEUWS JUNIOREN
Koedijk B3 - Kolping Boys B3 (0-5)
Hier weer eens een verslag van de B3, na drie weken vrij geweest te zijn waar we niet blij mee waren en hadden gehoopt dat er nog wat 
geregeld zou worden vanuit Kolping en niet gebeurd was, jammer want vorige week hadden ze bij Dynamo daar veel last van je kon merken 
dat ze geen wedstrijdritme hadden en ons  ook 3 punten kostte, maar goed afgelopen zaterdag bij Koedijk hebben ze weer een fantastische 
wedstrijd afgeleverd 5-0 notabene voor ons. We begonnen meteen fanatiek aan de wedstrijd en speelde goed over met elkaar, wat ook re-
sulteerde in een doelpunt van Christian, daarna bleven we goed combineren en druk zetten op de goal van Koedijk waardoor Emre de 2-0 
binnen kon schieten, toen maakte Christian voor rust ook nog de 3-0 dus de buit was binnen, maar je moet toch altijd oppassen dat je na 
rust meteen weer scherp begint, want anders krijg je er meteen een om je oren, maar met zo´n verdediging van Maxime, Stefan de Graaf, 
Kamal en voorstopper Ilja en niet te vergeten onze international Eline die weer geweldig stond te keepen je kan echt zien dat de jongens 
veel vertrouwen in haar hebben want, ze wordt veel in het spel betrokken er werd dus achterin niets weggegeven. Vlak na rust werd het ook 
al snel 4-0 door weer een goede aanval en Anouar kon profi teren,er werd ook nog de 5-0 gescoord door Stefan Franke, het middenveld was 
vandaag ook goed in vorm met Emre centraal in het midden ging het prima en Joost en Philippo aan de zijkant en in de tweede helft ook nog 
Serhat liep het prima, de aanval was ook prima met Anouar, Christian Stefan en Wessel dus ik hoop dat jullie zo doorgaan dan gaan we nog 
een paar leuke wedstrijden tegemoet veel succes dan ook over twee weken tegen BKC thuis.

Groetjes Leny,

Kolping Boys C4 – AFC’34 C2  (2-0)
Op zaterdag 8 maart mochten we thuis tegen AFC 34, altijd een lastige tegenstander.Het waaide erg hard, het leek wel herfst. 
Kolping had 3 wissels en AFC 34  geen.In de eerste helft hadden we wind mee, We speelden met een breed middenveld met 
Jasper Bakker en Johan van de Sluis in het midden. Kevin Leeuwenkamp en Arthur Pijpaert liepen op de fl anken. Na een paar 
minuten was het Kevin Leeuwenkamp die Robin van Velthuizen de diepte instuurde, maar die zag zijn poging stranden in de ver-
dediging van AFC 34.

AFC 34 had individueel beste een stel goede spelers, maar het was geen collectief. In de 12e min. viel Jasper Bakker op de grond 
en kreeg een trap tegen zijn hoofd, hij  moest helaas het veld verlaten, Wouter Korse verving Jasper en spoorde het team aan om 
bij de les te blijven. In de 17e min. gooide Johan van de Sluis ver in naar Wouter Korse. Wouter trok de bal voor, waardoor Yannick 
Zuurbier de 1-0 aan kon tekenen. Wouter Korse probeerde de stand met een paar afstand schoten te vergrootte maar, helaas 
gingen de ballen ver naast. In de tweede helft ging probeerden we draad weer op te pakken, wat maar niet lukten. Devon Hoog-
land hield de gevaarlijke rechtbuiten van AFC 34 in bedwang. In de 10e min. na rust was het Arthur Pijpaert die de bal van Sander 
Makkus kreeg en deze door schoof op Steven de Jong. Steven de Jong speelde Yannick Zuurbier aan en die tekende de 2-0 aan. 
Bij AFC viel één speler geblesseerd uit, zodat ze met 10 man verder mochten spelen. Wegens commentaar op de scheidsrechter, 
werd er nog een speler van AFC voor 5  min. naar de kant gestuurd, dus met 9 man in het veld. Kolping Boys kon daar niet van 
profi teren. In de 30e min. moest Justin van den Berg nog even laten zien dat hij niet sliep. Hij keerde een bal van de doorgebroken 
spits van AFC 34, welke door het ja geroep van Joost Huese, ook een beetje schrok. Maar de C4 geloofde het wel en voetbalde de 
wedstrijd lekker uit. Vlak voor tijd probeerde Jasper het op de links back plaats. Dat ging gelukkig weer goed.

Een Trouwe Supporter

SVW’27 C7 - Kolping Boys C6 (2-2)
Het waaide weer eens fl ink. Thuis fors gewonnen, maar uit bij SVW weet je het nooit. De eerste helft een iets sterker Kolping maar de enkele 
kansen werden niet benut. Met name Fabian was goed op dreef. Vlak voor de rust ging Fabian goed op rechts door en gaf goed in het midden 
af. Roy kwam goed inlopen en schoot met rechts de 0-1 binnen.

De tweede helft golfde op en neer en Brian had pech dat zijn inzetten net geen doel troffen. Uiteindelijk was het SVW dat langszij kwam 
halverwege de tweede helft.  Een minuut voor tijd worstelde Brian zich vrij van de taaie verdedigers en op aangeven van Roy ging zijn inzet 
er deze keer wel in, 1-2. Het was heel zuur dat SVW vanaf de aftrap met nog enkele tellen te gaan nog de gelijkmaker wist te scoren! Heel 
jammer dat op de valreep twee kostbare punten werden verspeeld.  

Kolping Boys C6 – Alkmaarsche Boys C2 (2-3)
Fantastisch weer om te spelen op een drama van een veld! Enkele weken geleden uit nog fors gewonnen. Ditmaal een sterker en agressiever 
Alkmaarse Boys. Robin van de C4 deed mee omdat Ricardo A. en Roy afwezig waren. De eerste beste aanval van Alkmaarse Boys was meteen 
raak. Kolping stond nog te slapen.Uiteindelijk ontstonden er nog wel kansen voor Kolping maar er werd niet gescoord. De gasten waren veel 
feller en Kolping kwam verschillende malen goed weg. Toch halverwege de eerste helft 0-2. Vlak voor de rust wist Brian zich te ontworstelen 
aan de verdediging en op aangeven van Mike schoof Brian de bal langs de sterk spelende keeper.

Na een hartig woordje in de rust en wat omzettingen speelde Kolping de tweede helft veel feller en agressiever. Het was jammer dat de 
vier a vijf doelrijpe kansen niet afgemaakt werden. Jack verkeek zich op het hobbelige veld op een hard ingeschoten bal en de toegesnelde 
buitenspeler van de gasten strafte dit buitenkansje gelijk af, 1-3. Kolping gaf vervolgens gas en dit resulteerde in de 2-3. Robin gaf goed af 
op de doorgelopen Brian en eindelijk moest de keeper zich gewonnen geven.

Met wat meer rust en koelbloedigheid had deze wedstrijd nog gemakkelijk gewonnen kunnen worden, maar het zat er niet meer in. Bemoe-
digend was in elk geval dat er in de tweede helft weer gestreden werd en goed gecombineerd. 

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 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/Makel. Alkmaar1 25703

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Vrijdag 11-apr 19:00 aanwezig Alkmaar-Noord ZAALDIENST 4e beurt

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 4e beurt
Vrijdag 18-apr 20:10 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering 5 24895

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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. 
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 19:00 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 4e beurt
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.
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 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

Kolping Boys MD1 - Bergen MD1 (3-0)

Op 8 maart stond tegenstander Bergen op het programma. Met 12 meiden stonden we gereed om op het C-veld deze ploeg te 
bestrijden. De jarige Derya ontbrak nog, maar kwam op de valreep aanzetten. Ze had tijd te kort om alle kado’s uit te pakken. 
Met de wind in de rug speelden we de 1e helft bijna continu op de helft van Bergen. Zij hadden niet de vaardigheden om het 
ons moeilijk te maken. Keeper Winona heeft de gehele helft werkloos het spel kunnen aanschouwen. Het begon veelbelovend. 
Voorin kregen we een aantal goed kansen, maar zoals vaker was het laatste tikje niet krachtig genoeg. De wind dreef de bal, en 
daardoor ook veel speelsters, naar de rechterkant van het veld. De ene uitbal na de andere was het gevolg. Gelukkig hadden 
we het inzicht om de linkerkant aan te spelen. Daaruit kwam het eerste doepunt. Maaike kon op doel schieten, maar legde de 
bal af op Charlotte. Haar schot leek een makkelijk prooi voor de keeper van Bergen, maar haar benen stonden op een kiertje, 
waardoor de bal tussendoor in het doel rolde, 1-0. Derya ging nog een keer goed door vanaf rechts, maar vlak voor doel kon 
ze de bal niet meer de juiste kracht meegeven. Rust.

Met Maaike op doel en Winona op linksvoor moesten we proberen om verder afstand te nemen van Bergen. Via een aantal 
goede combinaties over beide vleugels ontstonden een paar mooie kansen. Bij een van die aanvallen kwam de bal voor de 
voeten van Derya, ze schoot niet voluit, maar de bal rolde het doel in, 2-0. Het laatste kwartier kwam Zoe op rechtsvoor te 
spelen met de opdracht om voor wat vuurwerk te zorgen. En dat deed ze ook. Een aantal keren passeerde ze de linksback, 
sprintte door naar de achterlijn en gaf goed voor. Uit een van die aanvallen kwam de bal bij Winona. Ze schoot eerst tegen de 
keeper aan, maar in de rebound scoorde ze de 3-0. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.

Dit was de 2e winst op rij. Dat gaat de goede kant op meiden. De volgende keer is SVW aan de beurt. 

Matthieu

Kantinediensten dames en meisjes:

29  maart
Zaterdagmorgen 09:00 Olga Milady Dignum en Leslie van Duin

Zaterdagmiddag 13:00   Mirjam van Dijk

30 maart
Zondagmorgen   09:00 Eline Sol    

Bijeenkomst over blessurepreventie/verzorging en het revalida-
tieproces na een blessure.
Op vrijdag 4 april 2008 om 20.00 uur willen we een bijeenkomst organiseren met als onderwerpen blessurepreventie/ver-
zorging en het revalidatieproces na een blessure. Wij nodigen hierbij trainers, leiders, scheidsrechters en belangstellenden 
van de senioren, dames, junioren en pupillen afdeling uit om deze avond aanwezig te zijn. De avond zal verzorgd worden 
door twee fysiotherapeuten Jannes Blokstra en Maarten Dekker. De twee fysiotherapeuten zijn geen onbekende bij Kolping 
Boys Jannes zijn zoon speelt in de B1 en via hem is Maarten dit seizoen werkzaam bij Kolping Boys om de jeugd te begelei-
den bij blessures. Aangezien we kunnen begrijpen dat er naast de twee onderwerpen die we gaan behandelen wellicht nog 
meer onderwerpen zijn die u graag deze avond zou willen bespreken. 

Indien u onderwerpen heeft die u graag zou willen bespreken deze avond laat dit dan even weten door zo spoedig mogelijk 
een mailtje te sturen naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl.

Met sportieve groeten,

Mark van Stipriaan
Hoofdjeugdopleidingen kolping Boys
hoofdjeugd@kolpingboys.nl
06-51931128
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DAMES EN MEISJES
Toch een internationaal tintje aan het paasweekend!
Maandag 2e paasdag speelt de mc1 een internationale wedstrijd tegen Garfoth Rangers uit 
Engeland. Zij zijn hier op een 4-daags trainingskamp en willen graag tegen ons oefenen. We 
spelen om 12.00 uur bij kolping boys.
Spelers worden verwacht om 11.15 uur in de kleedkamer te zitten! Neem ouders, vrienden 
en familie mee om ons aan te moedigen.
 

Zouaven MC1- Kolping boys MC1
Op naar West-Friesland om het tegen de nr2 op te nemen.

We begonnen geweldig want na een weergaloze actie van Kimberly stonden we met 1-0 voor. Maar voordat we met onze ogen 
konden knipperen was het alweer 1-1. Dat ging wel erg snel. Toch gaven we niet op koppies omhoog en we gaan ervoor.Zouaven 
was fysiek een stuk sterker dan Kolping, maar toch wisten we een aantal keer gevaarlijk voor de goal te komen. Helaas gingen we 
wel met een 2-1 achterstand de rust in.

De 2e helft zat het allemaal niet zo mee, Kyleigh ziek, Sanne geblesseerd, wind tegen en ook nog 2 goals tegen. Helaas, Zoauven 
was iets beter, maar jullie hebben goed verzet geboden. 

Kolping boys MC1- IVV Landsmeer MC1
Een tegenstander die we moeten kunnen hebben..... maar dan moeten we niet meegaan in het kluitenvoetbal van hun. Dat deden 
we de 1e helft echter wel en in 1 van de momenten dat IVV wist aan te vallen scoorde ze ook nog. Wat een domper, want we zijn 
toch echt beter. Gelukkig wisten we nog voor de rust de gelijkmaker te maken. Op aangeven van Roosmarijn kon Nikki de bal 
prachtig over de keepster plaatsen en in het netje.

De 2e helft gaan we er vol voor. De ene na de andere aanval werd opgezet. Ontzettend veel corners die nog gevaarlijk waren ook.... 
maar de bal wil er maar niet in. Er bestaat dan een voetbalwet die zegt dat als de bal er aan de ene kant niet ingaat hij er aan de 
andere kant wel ingaat. Deze wet kwam vandaag uit. Uit het niets wist IVV te scoren. Wat onterecht. In de slotfase werd ons nog 
een strafschop ontnomen nadat IVV de bal in het strafschopgebied weg stompte, maar de scheidsrechter niet optrad. Jammer 
meiden, jullie hebben echt goed gespeeld de 2e helft en hadden een overwinning dikverdiend.  

 

MA1: Voor de aankomende uitwedstrijden zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Spakenburg: Simone Vrasdonk, Eveline en Els

Vreeswijk: Mechteld, Willemijn, Anouk Berkhout en Lydia
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Woensdag 19 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Uitgeest D2 19:15     Kees de Goede   (beker) 

Zaterdag 22 maart

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
E1 Uitgeest E1  11:30     Jaap de Vries      (beker) 

Zondag 23 maart
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D4 Toernooi Overbos 10:00   08:30
D7 Toernooi Overbos 13:45   12:00
D8 Toernooi Overbos 14:15   12:30
                         

Maandag 24 maart
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Toernooi Overbos 14:15 
MINI-P Toernooi KFC 09:00   08:00

Woensdag 24 maart
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D3 Purmerend D5  19:00   17:45       (beker)

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

Bijeenkomst over blessurepreventie/verzorging en het revalida-
tieproces na een blessure.
Op vrijdag 4 april 2008 om 20.00 uur willen we een bijeenkomst organiseren met als onderwerpen blessurepreventie/ver-
zorging en het revalidatieproces na een blessure. Wij nodigen hierbij trainers, leiders, scheidsrechters en belangstellenden 
van de senioren, dames, junioren en pupillen afdeling uit om deze avond aanwezig te zijn. De avond zal verzorgd worden 
door twee fysiotherapeuten Jannes Blokstra en Maarten Dekker. De twee fysiotherapeuten zijn geen onbekende bij Kolping 
Boys Jannes zijn zoon speelt in de B1 en via hem is Maarten dit seizoen werkzaam bij Kolping Boys om de jeugd te begelei-
den bij blessures. Aangezien we kunnen begrijpen dat er naast de twee onderwerpen die we gaan behandelen wellicht nog 
meer onderwerpen zijn die u graag deze avond zou willen bespreken. 

Indien u onderwerpen heeft die u graag zou willen bespreken deze avond laat dit dan even weten door zo spoedig mogelijk 
een mailtje te sturen naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl.

Met sportieve groeten,

Mark van Stipriaan
Hoofdjeugdopleidingen kolping Boys
hoofdjeugd@kolpingboys.nl
06-51931128
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Zaterdag 29 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 Koedijk D3 10:15 09:45 Jan Mienes
D5 Zeevogels D2 09:00 08:30 M. Stigter
D7 VRIJ   
D8 Duinrand S D4 11:30 11:00 Sean de Jongh
MD1 SVW 27 MD1 11:30 10:45 Pertti Marees
E1 AFC 34 E1 10:15  Simon Jongkind
E2 VRIJ   
E3 SVW 27 E4 09:00  Gerard Twisk
E5 Reiger Boys E4 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E6 Reiger Boys E6 11:30 11:00 Ouder
E9 Dynamo E1 11:30 11:00 Justin v.d. Berg
E12 Kolping Boys E11 10:15 09:45 Ouder
F2 Alkmaarse Boys F1 09:00  Ouder
F5 HSV F6 10:15 09:45 Nick Brouwer
F6 Meervogels F5 09:00 08:30 Ouder
F7 Vrone F5 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 AFC 34 D1 10:30 
D2 BKC D1 12:15 
D3 Dynamo D1 13:00 12:10
D6 LSVV D1 09:15 08:20
E4 Sporting S E1 11:00 
E7 SVW 27 E7 10:15 09:25
E8 KSV E7 10:45 09:55
E10 Dynamo E2 10:00 09:10
E11 Kolping Boys E12 10:15 09:45
E13 SVW 27 E10 10:15 09:25
E14 Koedijk E11 09:45 08:55
E15 SVW 27 E11 09:00 08:10
F1 Foresters F1 10:15 
F3 Alcmaria Victrix F2 10:00 09:10
F4 SVW 27 F8 11:30 10:40
F8 Zeevogels F3 09:00 08:05
F9 Alkmaarse Boys F2 10:30 09:40

Dinsdag 1 april

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D4 SVW 27 D4 18:45 18:15 Jan Mienes        (beker) 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Fiets gestolen van Jaap de Vries 8 maart 
Op zich hoor je het helaas vaak genoeg; fi ets gestolen. Maar als je bijna elke 
zaterdag vanaf 07.00 uur aanwezig ben bij Kolping Boys om de jongste jeugd te laten voetballen is het wel extra zuur dat je 
aan het einde van de middag moet ontdekken dat op het sportcomplex je fi ets is gestolen. Helaas overkwam dit Jaap de Vries 
wedstrijdsecretaris van de pupillen die naast de zaterdagochtend ook het nodige werk voor de club thuis doet.

We gaan er maar vanuit dat de fi ets niet is gestolen door pupillen, maar triest is het wel.Daarnaast is er een trainer opgestapt 
nadat hij bedreigd is door ouders van een pupil, waar het om ging? Of een spelertje van de F pupillen nou wel of niet op doel 
moest, bij een team wat geen vast keeper heeft.

Als vrijwilliger wordt hier niet echt vrolijk van je soms af waar we heen gaan. Gelukkigs zijn er dan heel veel kinderen die 
enorm veel plezier bij het voetballen hebben en daar doen je het dan voor

Gerard Twisk, Voorzitter Pupillen Commissie

Fiets verdwenen
Zaterdag 8 maart is mijn fi ets ter 
waarde van EUR 800, -- verdwenen 
uit de fi etsenstalling achter de trib-
une. Om 07:00 uur in de ochtend was 
ik aanwezig bij Kolping Boys en om 
17:00 uur bij vertrek constateerde 
ik dat mijn fi ets niet meer aanwezig 
was. 

Mijn vraag is:

Wie heeft mijn fi ets gezien of wil de 
onterechte eigenaar aan mij doorbel-
len waar ik de fi ets kan vinden.

Merk: Batavus Weekend, 
Kleur Blauw/Zilver met 
groen/blauwe snelbinders

Jaap de Vries
Wedstr.secretaris pupillen
072-5617201

Keeperstraining D, 
E en F Keeper
Op vrijdag 21 maart en 28 maart 
2008 is er geen keeperstraining. 
Op vrijdag 4 april is er weer gewoon 
keeperstraining.

Met sportieve groeten,

Mark van Stipriaan, keeperstrainer
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HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN

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
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PUPILLENVERSLAGEN
Petten D1 – Kolping Boys D2  (1-1)

In het uitduel tegen Petten had Kolping 
een belangrijke stap richting het kam-
pioenschap van de voorjaarscompetitie 
kunnen zetten. Maar of het nu de straffe 
wind was, of een gebrek aan wedstrijdrit-
me, de zwartwitte machine wilde maar 
niet op gang komen. Het resulteerde in de 
slechtste wedstrijd van het seizoen die niet 
meer dan één mager puntje opleverde.

Van meet af aan leek het wel of de boys 
kauwgom in hun benen hadden.  

Bijna geen enkele combinatie lukte. Toch 
was het Kolping dat al in de 5e minuut de 
score opende. Een vrije trap even buiten 
de rechterpunt van het strafschop gebied 
werd door Sietze prachtig ingeschoten. De 
Petten-keeper had geen schijn van kans 
op zijn diagonale pegel: 0-1.

Wie verwachtte dat Kolping daar een op-
pepper van zou krijgen, kwam bedrogen 
uit.De ploeg slaagde er maar niet in de 
bal goed rond te krijgen. Toch onstonden 
er zeker drie doelrijpe kansen. Niet door 
goed spel, maar via mede door de sterke 
wind doorgeschoten ballen. Maar Kolping 
wist zich er geen raad mee.

Aan het einde van de eerste helft sloop 
de onzekerheid in de ploeg. Petten putte 
daar moed uit. Eerst moest doelman Nick 
zich volledig strekken op een hoge schot. 
En even later eindigde een Petten-aanval 
op de lat.

Ook in de tweede helft slaagde Kolping er 
niet in om de bakens te verzetten. In de 
45e minuut behoedde linksback Char-
lie zijn ploeg nog voor de gelijkmaker. 
Staande op de doellijn keerde hij een Pet-
tense inzet vanuit een corner. Maar 10 mi-
nuten later was het uit– opnieuw uit een 
hoekschop -  alsnog raak: 1-1.

Kolping zette de tanden op elkaar. En bij 
de volgende aanval leek de ploeg te gaan 
scoren. Martin rende alleen op het vijan-
delijke doel af, maar de scheidsrechter 
fl oot af wegens buitenspel.

Vlak voor tijd moest de Kolping-aanhang 
de billen nog even samenknijpen bij een 
vrije trap voor Petten. Nick redde echter 
prachtig en bekroonde zichzelf daarmee 
als ‘man of the match’.

Coach Thijs van der Oord constateerde na 
afl oop:  “Beide ploegen moeten in staat 
geacht worden om al hun wedstrijden te 
winnen. Als laatste voor dit seizoen staat 
de thuiswedstrijd tegen Petten ingepland. 
Dat kan dus een pracht van een fi nale 
worden…”

Paulus

Reiger Boys D3–Kolping Boys D4 (2-4)

Een stormwind kreeg ruim baan vanaf de 
laatste onbebouwde kant van het mooie 
sportpark van Reiger Boys. Gelukkig was 
het een zijwind, want met tegenwind had 
er geen doorkomen aan geweest. Daan en 
Lars zijn nog steeds gekweld door groeipi-
jnen en de rest was er weer bij. Al meteen 
speelde het spel zich vrijwel steeds op de 
goede speelhelft af en kwam al snel het 
gevoel, hoe lang voor de eerste zal vallen. 
Die kwam halverwege de eerste helft van 
Thomas, die zich in een duel niet van de 
bal liet zetten en zelf mooi afmaakte. Een 
goed begin en vrij ontspannen ging het 
verder, tot 10 minuten later Emiel bij een 
doorbraak de bal hoog van Maarten aan-
nam en meteen prachtig over de keeper 
inschoot. Even later maakte Maarten, wat 
is die jongen snel geworden, nog een moo-
ie counter en ging het met 3-0 de rust in. 
Het moest al gek gaan als je dat niet kon 
vasthouden.

Het eerste deel van de tweede helft ging 
echter niet zo soepel als daarvoor. De te-
genstand nam toe en vanuit een corner 
kwam na 10 minuten het eerste tegendoe-
lpunt. Meteen in de volgende aanval wist 
Maarten de vierde te maken. Even later 
volgde van Reiger Boys een doorbraak 
en werd hun tweede punt gemaakt. Dat 
waren binnen 5 minuten 3 doelpunten. 
Dat bracht de spanning er weer in, maar 
meer pogingen werden niet verzilverd. Al 
met al een mooi verjaardagcadeautje voor 
trainer Willem, die trakteerde en met bloe-
men naar huis ging.

Louis

Kolping Boys F1-Meervogels F2 (4-1)

Wat een heerlijke dag !!  Zonnetje schijnt 
maar de wind voelt wel een beetje koud 
aan ..Maar het belangrijkste .. het is droog  
en de wedstrijd  gaat door... Van horen 
zeggen weet ik dat JOS al om 7 uur aan-
wezig was bij kolping om het veld en de 
kleedkamer te controleren voor zijn man-
nen...en wat voor kleedkamer  hij had de 
beste uitgekozen  ..  ze hadden allemaal 
hun eigen stoel en even voelde het alsof ze 
in het AZ stadion waren...Maar terug naar 
de realiteit want van Gaal kan deze man-
nen wel goed gebruiken  maar ze blijven 
voorlopig nog onder de hoede van JOS & 
MATHIJS ...

Ze beginnen met de warming up en dat 
ziet er meteen alweer goed uit  warm lo-
pen,  controle krijgen over de bal  en over-
spelen met elkaar ..  dan nog even de 
kleedkamer in voor een goed gesprek en 
om 10.15 klinkt het fl uitsignaal van scheit-

srechter Ruben...de mannen gaan begin-
nen ...zo op het eerste gezicht  zien de 
mannen van Meervogels er groot uit maar 
al snel zien we dat onze mannen ze goed 
onder controle hebben...er word weer leuk 
gevoetbalt actie,s , tikkie terug, overspe-
len, alles lukt... al snel komen wij op vo-
orsprong door een mooie actie van Julian 
die op rechts goed doorging naar het doel 
toe en hem voor gaf aan syl die  de 1-0 
maakte .. Goed gedaan mannen .. De 10 
minuten die zich na het eerste doelpunt 
afspeelde zullen we het maar niet over 
hebben Meervogels gaf meer druk maar 
de sterke achterhoede met in de hoofdrol 
Remco zorgde ervoor dat onze Noud geen 
goal tegen kreeg... 

Even de rust in voor een bekertje limonade 
en een stevige peptalk van Jos moet de 
mannen even wakker schudden want 
er moeten nog 20 minuten gevoetbalt 
worden en ze hebben nog niet gewonnen.. 
Het heeft geholpen want de 2 de helft be-
gint meteen strerk.. door de wind mee te 
hebben speelt het spel zich voornamenlijk 
af op de helft van Meervogels die moeite 
hebben om de bal weg te krijgen.. Sjoerd 
vecht voor de bal tussen 2 man door en 
geeft  de bal mooi voor aan Chiel die van 
links achter Sjoerd langs komt en de bal 
meeneemt richting het doel van Meervo-
gels hij kijkt even waar het doel is en schi-
et dwars door de keeper heen   wat een 
mooie goal !! 2-0 .. dat gaat lekker en je 
ziet dat de mannen meer willen.. zo gezegt 
zo gedaan  Syl krijgt de bal  van links 
aangegeven door  Chiel en gaat er met de 
bal vandoor  Julian komt op rechts aanges-
neld  en mengt zich in het spel wat zich af-
speelde voor de goal van Meervogels..  Syl  
schiet en Julian schuift de bal in het doel 
YES !!   het is 3-0   wat een goed samen 
spel van de mannen Syl en Julian ...

Meervogels gaf zich nog niet verloren en 
probeerde onze mannen op het verkeerde 
been te krijgen ... dat lukte we kregen een 
goal tegen omdat die van richting werd 
veranderd en was niet te houden voor 
onze kleine kanjer Noud..maakt niet uit 
hoor Noud want je hebt er een paar goede 
harde ballen uitgehouden klasse jongen 
!!Er waren nog zo,n 5 minuten te spelen 
toen we nog een corner kregen.. Mats mo-
cht hem nemen en gaf hem zo goed voor 
dat JeanCarlo hem op de borst kreeg en 
de 4-1 maakte   goed gedaan mannen ... 
Scheitsrechter Ruben dacht dat hij de E 
fl oot en liet nog even 5 minuten extra spe-
len gelukkig bracht dat geen verwarring 
met zich mee en speelde onze mannen de 
wedstrijd goed uit ... Hoera het was afgelo-
pen en onze mannen winnen met 4-1 ... Na 
4 gewonnen wedstrijden  hebben  we nu 
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PUPILLENVERSLAGEN
12 punten en staan onze mannen boven 
aan !!  We zijn echt super  trots op jullie....
Op naar de volgende wedstrijd  volgende 
week thuis om 10.15 tegen KSV  .... 

groetjes Nathalie

Dynamo F1–Kolping Boys F2 (4-0)

Het syndroom van Arie en Pele

Voor het eerst dit seizoen speelde Kolping 
F2 zijn wedstrijd op een laat tijdstip, zou dit 
in het voor of het nadeel zijn. We hadden 
een compleet elftal, dus daar kon het niet 
aan liggen. We hadden al een keer tegen 
ze gespeeld en toen hadden we verloren, 
dus we hadden iets recht te zetten. De 
wedstrijd begon en beide elftallen gingen 
vol aan de bak. Maar ja, winnen kun je al-
leen als je doelpunten scoort en je moet er 
altijd meer dan je tegenstander in schiet-
en. Zoals bekend begint dat een Alkmaars 
probleem te worden, AZ speelt leuk voet-
bal maar krijgt de ballen niet over de doel-
lijn bij de tegenstander. Kolping F2 heeft 
ditzelfde probleem, we komen tot aan het 
doel en dan gaat er een knop om. Met als 
resultaat: Bal tegen de keeper, de paal, de 
lat of naast. De tegenstander doet het dan 
dus beter en schiet ze er wel in, al is het in 
de eerste helft twee keer vanuit een cor-
ner. Na de rust hebben we hetzelfde beeld 
gezien, we zijn niet minder maar krijgen 
hem niet over de doellijn. In de tweede 
helft scoort Dynamo nog twee keer waar-
door de eindstand op 4-0 komt.  Zoals jul-
lie kunnen lezen zijn er in dit verhaal geen 
namen genoemd, dit is met een reden. 
Voetbal is een teamsport, dat betekent 
dat je dat met ze alle samen doet. Je wint 
samen en je verliest samen, je komt voor 
elkaar op en laat elkaar NOOIT en te nim-
mer vallen. Het ligt nooit aan een speler, 
want voetballen doe je met elkaar. Als de 
voorhoede niet scoort en de tegenpartij 
wel dan winnen ze. Als het middenveld en 
de achterhoede niet goed verdedigen kan 
de tegenpartij makkelijker op doel schiet-
en en heeft je keeper zeer veel te doen. En 
als deze niet alles tegen houd verlies je. 
Dus nogmaals: Voetbal is een teamsport, 
je wint met ze allen en je verliest met ze 
allen. Maar voor elkaar ga je in een team-
sport door het vuur. 

Een verontruste ouder 

Zeevogels F1-Kolping Boys F2 (3-0)

Voor de verandering weer eens vroeg uit 
de veren en op naar Heiloo!Onze jongens 
beginnen met wat warming-up oefenin-
gen, waaronder de schaar, in tweetallen. 

Er komt ondertussen een waterig zonnetje 
door.De ouders (en vaste –onmisbare- sup-
porter; de opa van Nick en Roy) zitten in de 
kantine met een lekker kopje koffi e/thee. 
Er wordt gesproken over het vergeten van 
kinderen in winkels en op campings, waar-
door we spontaan de start van de wed-
strijd missen, oei. De Zeevogels hebben 
witte shirts aan, waardoor we gedwongen 
worden heel goed op te letten.

In de eerste 5 minuten schiet Daan al op 
doel; helaas, hij gaat er overheen. Dan 
schiet Julian naast, nadat hij en Daan goed 
overgespeeld hadden. Na een voorzet van 
Julian schiet Daan nog een keer, maar 
iets te zacht, een eitje voor de keeper van 
Zeevogels. En dan ineens is het zomaar 
1-0 voor de Zeevogels, we zijn een beetje 
verbaasd; waar kwam die goal ineens 
vandaan?

Ondertussen staat trainer Henk te klap-
pen voor de mooie acties van Julian, Justin 
en Luka.

Alle jongens werken zich in het zweet. Na 
14 minuten staat het 2-0. Luka probeerde 
dit doelpunt nog te voorkomen, maar er 
was geen redden meer aan. Na een cor-
ner schiet Luka op doel, maar ook dit keer 
is de Zeevogels keeper erg snel. Kolping 
gaat opnieuw in de aanval; het is erg jam-
mer dat de scheids net nu het rustsignaal 
geeft.

Na een pep-talk van Henk (en van opa)met 
complimenten voor het mooie spel van de 
mannen komen de jongens weer strijd-
lustig het veld op. In de eerste minuten al 
een vrije trap voor Zeevogels, daarna een 
schot op doel van Julian. Ondertussen 
strikt de scheidsrechter rustig de veters 
van Nick (heel sportief!) en volgt een mooi 
schot van Daan. Maar de bal wil niet zo 
vandaag. “Hou vol”, roept Henk, “het gaat 
goed!”  De Zeevogels gaan op JP af, maar 
schieten naast; een zucht van verlichting 
gaat door een aantal ouders langs de lijn. 
Roy wil te graag schieten, maar wordt tot 
kalmte gemaand door Henk; eerst de bal 
stilleggen Roy en dan kijken. En dat doet 
ie! Weer een mooi schot van Daan, na 
een pass van Julian. Goed gekeept door 
de Zeevogel. Dennis verricht wat reddend 
werk op het veld, Nick en Roy rennen 
de benen uit hun lijf vandaan, maar het 
mag niet baten; 3-0 voor Heiloo. (De sc-
heidsrechter roept zijn team ondertussen 
ook nog even wat aanwijzingen toe; “jullie 
staan met z’n drieën te kijken, wat zeg ik, 
met z’n vieren , nee, vijven! Verdelen!!”) 
Maar de wedstrijd loopt ten einde en er is 
geen redden meer aan. Alle jongens heb-
ben heel veel inzet getoond en een staaltje 
mooi voetbal laten zien. Bij  het penalty- 

schieten was de glorie voor onze F2, wat 
een stoere voetballers zijn het toch; met 
het grootste gemak knalden ze de bal bi-
jna allemaal in het doel. De Zeevogel had 
het nakijken.

Karin (moeder van Luka)

Kolping Boys F4 –SVW `27 (2-2)

In de kleedkamer was de spanning al te 
voelen,iedereen was weer van de partij 
(al weken lang,klasse) en als 9 briesende 
paarden ging F4 de kleedkamer uit.

Met het 5-3 verlies van de vorige keer 
tegen SVW in het achterhoofd wisten we 
dat het moeilijk zou worden. Twee mi-
nuten voor negen blies vader Richard op 
z`n fl uit, eén minuut later rost svw de bal 
snoeihard richting doel,maar Jay wist met 
een onbeschrijfelijke snoekduik de bal 
te stoppen. Direct namen wij het heft in” 
voeten”en door verschrikkelijk goed sa-
menspel  wisten we svw gek te maken. 
Tom – Klaas - Tom, Sam – Fabian - Sam en 
voor dat hok naar Jurre,bijna elke combi-
natie lukte,totdat svw weer over nam met 
0-1als resultaat. Niet lang daarna kwam er 
weer een offensief van de tegenpartij met 
een kanonschot richting doel,gelukkig is 
Mike niet bang en hield de bal tegen.(met 
z`n maag) Met veel pijn ging hij van het 
veld af. Bijna rust, Koen z`n voeten deden 
precies wat zijn hoofd wilde en de bal ging 
ver naar voren, een corner volgde.

Jurre nam hem, en in de hectiek schoot 
svw in eigen doel, 1-1 de rust in. Uiteraard 
had moeder Klara weer wat lekkers mee 
voor bij de limo.

Gesterkt door de limo met een heerlijke 
spek begonnen we aan de 2 e helft,maar 
svw was ook weer fris. Aangemoedigd 
door hun geweldige coach,met overigens 
een fl uwelen stem, bleven ze komen. Ge-
lukkig had vader Jacob zijn zoon een snel 
kapsel gegeven en zat Adil er 9 van de 10 
keer goed bij. Helaas kwam er nog een 
10 e keer en was Klaas (die inmiddels op 
keep stond) volledig kansloos.1-2. Maar 
dit mag niet gebeuren dacht de 9-koppige 
draak,luisterend naar de naam F4, en door 
het been van Jay werd het 2 tegen 2.Een 
wedstrijd waar je U tegen zegt.

Na nog wat keten in de kleedkamer en 
douche ging iedereen voldaan weer hu-
iswaarts.

Vader Andre’   


