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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

AANLEVERING KOPIJ DE TREFFER:
Digitaal: Via de mail: detreffer@kolpingboys.nl.  Uiterlijke inlevertijd voor zondag 20.00.
Op papier: Kopij bus voor de kantine. Uiterlijke inlevertijd voor zondag 18:00.

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, A1, A2,  
                B1, B2, C1, C2 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

LEDENMUTATIES
Aan-, afmeldingen en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail
ledenadministratie@kolpingboys.nl.

De Aftrap 

Na een geslaagde seizoensopening voor de lagere senioren, die werd 
afgesloten met een heerlijke bbq, werd de zondag nog meer opgevrolijkt met 
de overwinning van zowel Heren als Dames 1.

Verder vindt u in de treffer een uitnodiging voor de jaarvergadering, en ook de 
data voor het klaverjassen.

Daarnaast is er voor de junioren in de herfstvakantie een trainingsdag.

De redactie
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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
SPONSERCOMMISSIE
Fons Veel 072-5600345
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
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CONTRIBUTIES 
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REDACTIE
Arthur Florijn 06-47684607
Nico Kieft 06-41819270

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

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - MFC1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 - Impress Drukkerij
  Je bent gek als je geen gebruik maakt van Drukkerij Impress

      Hazenkoog 39, 1822 BS Alkmaar
      072-515555

&
   -Leeskring Reyne’s Gezinsleesportefeuille

      Gedempte Veert 203, Postbus9, 1834 ZG St.Pancras
      072-5642910

PUPIL VAN DE WEEK   bij de wedstrijd  Kolping Boys 1 – MFC 1  
Naam: Casper van der Tuin    Leeftijd: 12 jaar Team: D7 Positie: meestal laatste man

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

Op welke school zit je?    PCC Fabritiusstraat

Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ

Welke speler is je voorbeeld?   Simon Cziommer

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Niet echt iemand speciaal

Welke muziek vind je mooi?    Red Hot Chili Peppers

Wat is je lievelingseten?    Pizza

Wat zijn je hobby’s     Voetballen en varen met mijn motorboot

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden

Jaarvergadering op vrijdag 28 september
 
Op vrijdag 28 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats De vergadering begint om 20.00 in de kantine. Naast een 
terugblik op de activiteiten in het verenigingsjaar 2006-2007 wordt fi nanciële verantwoording afgelegd door het bestuur. Tevens 
wordt er een begroting gepresenteerd voor het komende seizoen. Alle leden zijn van harte welkom.  In de volgende Treffer vindt u 
naast een uitgebreidere agenda van de avond ook het jaarverslag.

Huishoudelijk reglement

Het bestuur zal tijdens de ledenvergadering toestemming vragen voor de invoering van een nieuw Huishoudelijk regelement. Het 
huishoudelijk reglement bevat regels en afspraken waaraan leden van onze vereniging zich dienen te houden. Het is een (niet 
wettelijk verplichte) aanvulling op de statuten. Het Huishoudelijk reglement is vanaf donderdag 20 september op te vragen bij de 
secretaris 

(G. Venneker tel. 06-22986200 , secretaris@kolpingboys.nl )

Het bestuur
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zondag 16 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e MFC 1 14:00  H. van Loon
2e Uitgeest 2 11:00  R.P. Valentijn
5e Hollandia T 3 12:00 11:00 K. de Goede
7e Bergen 5 10:00 09:00 A. Kokkelink
12e SSV 3 14:00 13:00 M. Visser
Da3 SVA DA1 14:00 13:00 F. de Jong
Da4 DTS DA1 12:00 11:00 N. Pater
A2 Always Forward A1 12:00  P. Kramer
A3 VZV A2 10:00 09:00 N. Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
3e BKC 2 14:00 12:30
8e Limmen 7 14:00 12:45
9e ADO 20 13 10:00 08:30
10e Uitgeest 9 12:45 11:30
11e Hugo Boys 4 11:00 09:45
Da1 Vrij
Da2 Fortuna Worm. DA3 14:00 12:30
B2 Hollandia B2 10:00 08:30

                  

Zondag 23 September

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e Sint Boys 2 12:00 11:00 P. Kramer
8e Meervogels 31 5 10:00 09:00 A. Kokkelink
9e Alkm. Boys 10 10:00 09:00 K. de Goede
10e Vrone 7 10:00 09:00 M.Visser
11e Uitgeest 11 14:00 13:00 
Da1 UVS DA1 14:00  P. Kager
Da2 Roda 46 DA1 12:00 11:00 N. Neuvel
A4 Vitesse ‘22 A3 14:00 13:00 T. Vrasdonk
B2 Spartanen B1 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e VVW 1 14:30 
2e Zouaven De 2 11:30 
5e Vrone 4 14:00 13:00
7e LSVV 5 12:30 11:15
12e Hugo Boys 5 11:00 09:45
13e Uitgeest 12 12:45 11:30
Da3 Fortuna Worm. DA4 10:00 08:30
Da4 Vrij
A2 Blokkers A 1 12:00 10:30
A3 BKC A 2 14:00 12:30

Woensdag 19 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 Jong Holland B 1 19:00  W. Drost Beker

 

DIENSTEN:  

Kantine:  
 
Zat./Zon. 15+16 september
 groep 5 en 6
Zat./Zon. 22+23 september
 groep 2 en 1
 
Terreindienst:  
 
Zaterdag: 15 september
08.30 uur: 12e senioren
12.30 uur:  12e senioren
 
Zondag:  16 september
09.00 uur:  B3 junioren
13.00 uur:  B3 junioren
 
Zaterdag:  22 september
08.30 uur: 2e senioren
12.30 uur: 2e senioren
 
Zondag:  23 september 
09.00 uur:  B4 junioren
13.00 uur: B4 junioren
 
Secretariaat/bestuursdienst:  
 
Zondag: 16 september
08:30 T. Vrasdonk 
13:00 J.Ruijs
 N.Appeldoorn 
 
Zondag: 23 september
08:30 Ome Jaap
 J.P. Wijts
13:00 Damescommissie
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SEIZOENSOPENING LAGERE SENIOREN 2007/2008

Afgelopen zondag hebben we voor de tweede keer de seizoensopening voor de lagere senioren georganiseerd. Onder prima 
voetbalomstandigheden speelden de seniorenteams onderlinge wedstrijden. De wedstrijden verliepen prima en menig speler 
zal nu vast wel last hebben van stijve spieren. Aanstaande zondag beginnen we voor het ‘echie’ en we hopen dat een ieder 
een goede start van het voetbalseizoen mag beleven. De spieren zijn in ieder geval opgewarmd. Uitslagen waren deze dag 
niet zo belangrijk hoewel er bij het Zevende een heuse korfbaluitslag werd genoteerd. Ook voor onze scheidsrechters bood 
deze middag de mogelijkheid om zich weer ‘warm’ te blazen voor de aanvang van het nieuwe seizoen. Hierbij dank aan alle 
scheidsrechters welke zich hebben ingezet. Op het einde van de middag werd er ge-BBQd verzorgd door ‘Harvey’s BBQ’. En 
wederom, uitstekend gegeten! Het succes van de middag werd helemaal compleet met de overwinning van Heren 1 bij WGW 
en de ‘duitse’ overwinning van onze Dames 1. Profi ciat.

Uiteraard ook een woord van dank aan alle kantinemedewerkers. Wat een geweldige inzet! Nogmaals dank!

Voor volgend jaar gaan we weer een seizoensopening organiseren. Heb je nog ideeën, suggesties of opmerkingen dan ver-
nemen wij deze graag van jullie.

De seniorencommissie

Janneke Ruijs, Ton Schut en Gerard Bobeldijk

SEIZOENSOPENING LAGERE SENIOREN

Van de ledenadministratie.

Contributie:
In de laatste week van augustus heeft automatische afschrijving van de contributie plaatsgevonden.  Daarnaast zijn in juni 
de acceptgiro’s verzonden en rond 20 augustus de herinneringen.

Toch zijn er nog spelers die niet betaald hebben, dit geeft weer veel werk voor de ledenadministratie, de coördinatoren en de 
trainers/begeleiders. (5 X Futsal, 9 X Dames, 35 Senioren,  15 junioren en 12 pupillen)

Denk ook eens aan deze  vrijwilligers die het voetbal voor jullie mogelijk maken.

Spelerspas:
Van de volgende 9 voetballers hebben we nog niet de beschikking over 
een spelerspas omdat er nog geen foto is ingeleverd.

Stefan            Jansen Bennema
               
        

Bilal Hamich Daniël            Schra    
             
        

Deborah  Cordes Daan Mos Egemen            Uzunali 
             
         

Jordy  Floris Marco             Scherjon
              
        

Rutger            Zuurbier
             
         

Graag zo snel mogelijk deze inleveren want je kunt nu al niet meer voetballen.

Nieuwe leden
In de afgelopen 5 maanden zijn  131 leden gestopt met voetballen en zijn er 159 nieuwe leden bijgekomen, waarmee we nog 
steeds boven de 1000 leden zijn gebleven.

Daarnaast hebben 64 leden een wijziging doorgegeven. Is je adres of telefoonnummer verandert, een berichtje naar de 
ledenadministratie voorkomt veel misverstand.

Alle nieuwe leden van harte welkom en veel voetbalplezier gewenst.

Met vriendelijke sportgroet, Jacques Peetoom, ledenadministratie@kolpingboys.nl
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PUNTSGEWIJS

EERSTE KLAVERJASDRIVE OP 19 OKTOBER

De data van de klaverjasdrives voor het seizoen 2007/2008 zijn bekend. 

Op de volgende data vinden de drives plaats in de Kolping Boys kantine:

Vrijdag  19 Oktober   
Vrijdag 16 November   
Vrijdag 14 December
Vrijdag 18 Januari 2008   
Vrijdag 15 Februari 2008
Vrijdag 14 Maart 
Vrijdag  18 April

Inschrijfgeld:    5 euro per koppel

Aanvang inschrijven:  19:30 uur (kom op tijd,vol is vol)  Start  20:00 uur
Ook dit seizoen hebben we weer een superprijs voor de deelnemers welke 5 van de 7 drives aanwezig 
zijn.
Met de vriendelijke groet van Gerard, Hanny, Marian en Gerben

Gezocht per direct: 
2 senioren heren zaalvoetballers (niveau 4e klasse of hoger) voor het eerste herenteam van Kolping Boys.

Voor informatie of opgave kan je bellen met Peter Verhoeven 072-5153952

Bedankt!!!!!
Namens Kolping Boys 6/13 willen wij de seniorencommissie en met name  de kantinecommissie hartelijk bedanken voor deze 
succesvolle seizoensopening. De BBQ was zoals vanouds weer voortreffelijk geregeld. Dankzij jullie inspanningengen kunnen we 
er dit seizoen weer tegenaan.

Met vriendelijke groet,

Het eerste kampioenselftal???

Kolping Boys 13

Toppertje
Ronald Wijts, door te roepen dat zijn team Kolping Boys 13 al voor de winterstop kampioen is!!

Drie keer 25 jaar

In de afgelopen weken hebben drie Kolping Boys echtparen hun 25-jarig huwelijk gevierd.
Jacques en Lianda Peetoom, Jos en Lida Langedijk en Jan en Diana Kraakman.

Wij hebben alle 3 de echtparen getracteerd op een mooie bos bloemen, maar bij deze nogmaals “Van harte Gefeliciteerd!”

Namens Kolping Boys

Het Bestuur
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TRAININGSDAG

                                     Herfstvakantie                             
                             
                       Trainingsdag
                          -Voor de lagere D-pupillen 
                       -Voor de lagere C-junioren 
           -Meisjes D-pupillen en Meisjes C en B-junioren

                                                Donderdag 18 oktober 2007
                        Met medewerking van alle selectietrainers.

                                                       ’s Morgens van 10.00-11.45 uur
                                                          Lunch van 12.00-12.45 uur
                                                     ‘ s middags van 13.00-15.30 uur

             Het Defi nitieve programma is nog niet bekend.
De leiders van de elftallen ontvangen zeer binnenkort een 

inschrijfformulier.

Beste voetballiefhebbers!
In het weekend van 1 & 2 september jl. ben ik op het kolpingboysterrein mijn geliefde zwarte AZ-windjack kwijtgeraakt. Wie-o-
wie heeft mijn jack gezien, gevonden of heeft per ongeluk de verkeerde meegenomen?

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-22206010. Alvast bedankt voor uw moeite!

 Groetjes, Daan Bekker

Hallo allemaal,
Hier even een oproep aan alle Dtjes en de meisjes. Zoals jullie misschien weten is er altijd poortloterij als het eerste thuis speelt. 
Het probleem waar wij nu mee zitten is dat er ook weer kassa gedraaid gaat worden.

Nu is mijn vraag: WIE WIL ONS, OPA BERTUS EN MIJ, MARJON DIEPENDAAL, KOMEN HELPEN? Als het kan graag 2 
personen. Reacties graag naar Marjon Dieoendaal, tel: 06-29732303. Je mag mij ook mailen het @mail adres is: 
marjondiependaal@msn.com

Uiteraard staat er een kleine attentie tegenover.

Alvast bedankt,

Marjon Diependaal.
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN

Zaterdag 15 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Amstelveen A1 14.45 ---------- T. Slijkhuis
B1 Koedijk B1 13.00 ---------- J. Breedt
B5 H.S.V. B3 14.45 14.00 R. Aafjes
C3 Vios C3 14.45 14.00 E. van Dronkelaar
C4 D.T.S. C2 13.15 12.30 J. Rowinkel
C5 Reiger Boys C3 13.15 12.30 J. Kraakman
C7 S.V.W.’27 C8 13.15 12.30 F. Veel
MB1 Zeevogels MB1 14.45 14.00 A. v.d. Velde
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 de Meer MA1 13.15 11.15
B3 Adelbert B1 12.30 11.30
B4 Zeevogels B2 12.00 11.00
B6 de Foresters B4 13.00 11.45
C1 Blauw Wit A’ C1 12.00 ---------
C2 Koedijk C2 12.45 11.45
C6 Koedijk C6 12.45 11.45
MC1 O.S.V. MC1 11.00   9.15

Zaterdag 22 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
MA1 Soest MA1 14.45 14.00 F. Veel
B3 Koedijk B4 14.45 14.00 E. v.Dronkelaar
B4 Egmondia B1 14.45 14.00 J. Kraakman
B6 S.V.W.’27 B4 14.45 14.00 A. v.d. Velde
C1 E.D.O.C1 13.15  ----------    N.P.M. Vriend
C2 Vrone C1 13.15 12.30 T. Vrasdonk
C6 A.F.C.’34 C5 13.15 12.30 J. Rowinkel
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Blauw Wit  A1 14.00 ----------   
B1 Vitesse’22 B1 14.30 ----------
B5 A.F.C.’34 B5 12.30 11.40
C3 Sint Boys C1 11.00 10.00
C4 Sint Adelbert C2 14.00 13.00
C5 Koedijk C5 12.45 12.00
C7 Vios C5 13.00 12.00
MB1 S.E.W. MB1 14.00 11.45

DIENSTEN:  

Kantine:  
 
Zat./Zon. 15+16 september
 groep 5 en 6
Zat./Zon. 22+23 september
 groep 2 en 1
 
Terreindienst:  
 
Zaterdag: 15 september
08.30 uur: 12e senioren
12.30 uur:  12e senioren
 
Zondag:  16 september
09.00 uur:  B3 junioren
13.00 uur:  B3 junioren
 
Zaterdag:  22 september
08.30 uur: 2e senioren
12.30 uur: 2e senioren
 
Zondag:  23 september 
09.00 uur:  B4 junioren
13.00 uur: B4 junioren
 
Secretariaat/bestuursdienst:  
 
Zaterdag: 15 september
Paul Konijn en Jan Bolt
 
Zaterdag: 22 september
Paul Konijn en Michael Schel-
haas
 

 

Donderdag 13 september

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
MA1 Victoria O MA1 19.00 18.00 Beker

Woensdag 19 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1  Jong Holland B1 19.00  ------------- W.Drost                     Beker 
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NIEUWS JUNIOREN
Trainingsmiddag in de herfstvakantie !!
Hou de woensdag in de herfstvakantie alvast maar vrij.

En dan bedoelen we de spelers van de C3 t/m de C7.

Woensdag 18 oktober worden zij ’s middags verwacht om onder leiding van selectietrainers te trainen. Bijzondere partijvormen 
en specifi eke andere oefeningen vormen dan het hoofdbestanddeel. 

De precieze tijden laten we in de volgende Treffer weten.

Scheidsrechteravond: maandag 17 september.
Vanaf 19.30 uur verwachten we alle Kolping Boys-scheidsrechters in de kantine.

Begeleider A4: wie voelt zich verantwoordelijk ?
Wie van (met name de ouders) voelt zich verantwoordelijk om de eigen zoon , samen met nog een 12-tal andere spelers, te 
begeleiden op de zondagen ?

Het kan toch niet zo zijn, dat er niemand opstaat om deze jonge mannen een prettige zondagmiddag te bezorgen.

Ouders, sta op en meld je bij coördinator Michael Schelhaas:06-10584148.

Het wel en wee van de junioren.
De 6 selectie-elftallen openden in het weekend van 1 en 2 september en het werd geen onverdeeld succes. Vier nederlagen 
en 2 overwinningen ! Dat kan beter .Vooral de nederlagen van B1 en met name C1 waren zuur ! C1 verloor in de allerlaatste 
minuut bij debutant Overbos C1 middels een wat ongelukkige goal. Zonde, want een punt in zo’n eerste wedstrijd is natuurlijk 
altijd meegenomen. Het mocht niet zo zijn.

Voor B1 aren de druiven ook al zuur. Binnen 20 minuten stonden ze bij Zouaven B1 met 3-0 achter, gingen de rust in met een 
4-0, kwamen snel terug tot 4-1 en kregen direct daarna middels een strafschop de kans op 4-2, maar die kans werd gemist. 
Uiteindelijk werd het nog 5-1 voor de hard spelende Westfriezen(6x geel).

Gelukkig won A1 tegelijkertijd met 4-1 van stadsgenoot Jong Holland, maar dat zijn ze eigenlijk ook wel aan de stand 
verplicht.

Van de 2e elftallen had B2 een makkie aan RKEDO B1. In de Goorn wonnen ze maar liefst met 0-7 ! Een bijzonder fraaie start 
dus.

A2 was duidelijk een maatje te klein voor Westfriezen A1. (6-1) Zij zullen een zwaar seizoen tegemoet gaan, want de tegen-
standers liegen er niet om en gaan er elke week weer voor.

Tenslotte verloor de C2 met 5-1 van Jong Holland C1. Zij zullen hun punten moeten halen van andersoortige tegenstrevers.

Zaterdag 8 september was er wederom winst voor A1, dat in Heemskerk ODIN met 1-0 wist te verslaan en zodoende een fraaie 
seizoensstart heeft met 6 uit 2.

Dezelfde cijfers stonden op het bord na afl oop van de wedstrijd van C1 tegen Volendam.

Bijzonder sneu was het wederom, dat die ene tegentreffer in de slotfase tot stand kwam middels een strafschop.C1 was zéker 
niet de mindere, maar de ploeg van trainer Peetoom wist de mooie kansen niet te verzilveren. Hard blijven werken is het motto 
voor de toekomst !

B1 had na de grote nederlaag in Grootebroek wat recht te zetten en Alkm. Boys was daar blijkbaar de ideale tegenstander voor. 
Het werd maar liefst 7-0 voor de Phong-boys. Zéker een krachtig herstel dus. Zullen zij dit voortzetten ?

Voor C2 was H.S.V. de 2e zware tegenstander op rij. Met veel strijdlust werd de schade beperkt gehouden tot 1-3. Wél scoorde 
C2 de mooiste treffer in deze wedstrijd, maar dat was slechts de eretreffer, toen het al 0-3 stond.

Ook de A2 leed een 2e nederlaag. Thuis was het A1 van VVW met 3-1 te sterk. Net als de C2 zal het puntjes sprokkelen worden, 
denken wij .

Voor de B2 is ’t een ander verhaal.Tegen het sterke Assendelft B1 werd een prima 1-1 gelijkspel behaald en met de 3 punten 
uit de eerste wedstrijd  is dat natuurlijk een prima begin !

Vanaf volgend weekend spelen alle overige teams ook weer “voor ’t echie” en zullen we ons vizier ook weer op hen richten. In 
ieder geval veel succes allemaal !
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 28 september

Heren 1 (Coach Douwe Dekker)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 12-sep    wedstrijd is vervallen 
Vrijdag  21-sep 20:10 Uit Noorderend Puinhoop United 2 7903
Woensdag 26-sep 21:05 Thuis Noorderend DGAC / Vestering 2 9120

Heren 2 (Coach Michael Beers)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 19-sep 21:05 Uit Geestmerambacht A Danss. Biersteker 1 8028
Maandag 24-sep 20:00 Thuis De Hoornse Vaart DGAC / Vestering 3 8975

Heren 3 (Coach Bram de Wilde)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  14-sep 22:05 Thuis De Oostwal ZVB/Safe Point 1 7437
Woensdag 19-sep 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
Woensdag 19-sep 22:00 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering 4 8509
Vijdag  28-sep 22:00 Uit De Bloemen CZVV/Kart World 2 9230
    
Heren 4 (Rene Disco)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 12-sep 21:05 Thuis De Oostwal Alkmaarsche Boys 3 7399
Vrijdag  21-sep 19:15 Thuis De Oostwal Hink Sport LSVV 6 8472
Maandag 24-sep 22:00 Thuis De Mijse HZV/Het Vennewater 8 19523

Heren 5 (Coach Vaccant)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag  14-sep 20:10 Uit De Stap Apollo 68 3 6779 
Dinsdag 18-sep 19:15 Thuis De Oostwal Koedijk 2 8355 datum gewijzigd
Vrijdag  28-sep 22:05 Uit De Oostwal PZC 4 9432 
 
Dames 1 (Coach Nikita Pater)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vijdag  21-sep 19:15 Uit Geestmerambacht B Karrewiel Boys DA1 7667
Maandag 24-sep 20:55 Thuis De Blinkerd OZV/Eetc. de Otter DA3 9192
  
Junioren B2 (LET OP JUNIOREN B1 IS B2 GEWORDEN) (Coach Simon Kaandorp)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 24-sep 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Danssch. Biersteker B2 33060      
Junioren C1 (Coach Anita Kiela)
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  14-sep 19:15 Uit De Oosterven Tornado/AVéWé C3 147950
Woensdag 19-sep 19:15 Thuis De Oostwal Tornado/AVéWé C2 147956

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

Gezocht per direct: 
2 senioren heren zaalvoetballers (niveau 4e klasse of hoger) voor het eerste herenteam van Kolping Boys.

Voor informatie of opgave kan je bellen met Peter Verhoeven 072-5153952



-10-

DAMES EN MEISJES
Kolping DA1 vergeet te winnen. 
Op het vernieuwde (kunstgras)hoofdveld van Saestum speelt Kolping een prima partij voetbal maar vergeet het te scoren en 
bleef het zoals het begon. De competitie beginnen in Zeist was in het verleden nooit leuk, de reserves van Saestum eindigden 
altijd in de bovenste regionen van de eerste klasse. Door de start van de eredivisie is er nogal wat veranderd, de tweede elftal-
len bij satellietclubs zijn door de verschuivingen complete nieuwe elftallen geworden. Af en toe kom je een bekende naam 
tegen maar het merendeel is onbekend. Dat het niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit heeft Saestum 2 laten zien in de 
wedstrijd tegen Kolping. Kolping heeft de gehele wedstrijd het beste van het spel, creëert genoeg kansen maar de stugge verd-
ediging en de keepster van Saestum 2 zijn een groot struikelblok. Ook de “nieuwe” buitenspelregel zijn voor scheidsrechter en 
de Saestum assistent een moeilijke regel om die goed te interpreteren.De beste kansen in de eerste helft voor Martine Meijn 
die een voorzet over kopt en Andrea de Wit die in het zestienmetergebied teveel benen voor zich heeft en haar inzet geblokt 
ziet worden. Domper is het vroege uitvallen van Brigitte Pluijmers in de eerste helft.

De tweede helft een zelfde spel beeld, Kolping beter combinerend maar stuit nu vaker op de sluitpost van Saestum. Twee keer 
was Roos Anne van Staalduinen dicht bij een doelpunt, de inzet van Andrea de Wit wordt door een Saestum speelster binnen 
de zestien met de hand weggeslagen maar ook deze actie ontgaat de leidsman.Het slotoffensief levert nog kansen op voor 
Marjolein Butter en Nienke Jonkman, helaas is de grootste tegenstander de keepster van Saestum 2 vandaag.

Conclusie: een goede wedstrijd met maar 1 punt, het gevoel is net alsof je verliest met een grote kater achteraf. 

Opstelling Kolping: Melanie van der Gragt, Roos Anne van Staalduinen (70 min. Stefanie Visser), Yvonne Keizer, Michelle de 
Goede, Ilja van der Deure, Andrea de Wit, Stefanie van der Klein, Brigitte Pluijmers (20 min. Mirjam van Dijk), Martine Meijn 
(60 min. Lotte van der Klein), Nienke Jonkman en Marjolein Butter.

Meisjes A1 – de eerste bekerperikelen
“Noblesse oblige” oftewel adel verplicht. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je zoals meisjes A1 van Kolping Boys de districts-
beker van de KNVB wint. Maar het schept ook verplichtingen voor het seizoen erna. Van de bekerwinnaars wordt immers wel 
het een en ander verwacht! Donderdagavond 6 september kwam als eerste tegenstander SVW naar de Nollen. Er werd best 
wel goed gevoetbald door beide partijen maar vooral Kolping Boys ging nog wat “blue” met de kansjes om. Met tweemaal een 
schot op de paal moesten we het tot de rust doen op het herboren A-veld. Als team was SVW beduidend minder dan Kolping 
Boys maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat er toch een aantal speelster bij hen meededen die onze verdediging nog 
aardig in verlegenheid wisten te brengen. Toch stelden Anouk Weber en Simone Liefting met ieder twee treffers orde op zaken 
en wisten we net voor het vallen van de avond toch nog een 4-0 aan te tekenen.

Een aantal meiden zijn doorgestroomd naar de senioren waaronder Esther ter Steeg. Insiders zullen weten dat we het hier 
bepaald niet over de minste hebben. Zal dit gemis opgevangen kunnen worden? De tijd zal het leren. Met het kwartet Evelien 
van Nieuwkerk, Romy de Jong, Mechteld Corse (een revelatie als laatste man!) en Willemijn Groot staat er een as die al een jaar 
of acht samen de tegenstanders met succes bestrijden. En met de komst van Els ter Berg van Egmondia hebben we in ieder 
geval iemand extra in huis die doelpunten kan maken. Tegen Jong Holland A1 op zaterdag scoorde zij maar liefst vier maal. En 
ook Anouk Weber, die vorig seizoen zo af en toe al meespeelde, wist het doel te vinden. Eindstand 1-9. Wie is de volgende? 
Kom maar op!  Supporters, wees blij: na een waardeloze zomer rolt het balletje weer!

Peter Groot 

Der Kolping manshaft – ’t Goy 3-2 
De dames van Kolping kwamen moeizaam uit de startblokken, hoewel er toch sprake was van een licht veldoverwicht. Na 
ongeveer een kwartier kwam Kolping door onzorgvuldig verdedigen op een 0-1 achterstand. Het spel van Kolping begon met 
deze achterstand toch een stijgende lijn te krijgen en er werden wat kleine kansen gecreëerd. Na een mooi opgezette aanval, 
kopbal van Stefanie, mooie diepte pass van Martine en goed loop werk van Nienke, kon Nienke tot grote opluchting van de 
dames en het aanwezige publiek de 1-1 binnen tikken. Vlak voor het einde kreeg ’t Goy op makkelijke wijze een vrije trap mee 
net buiten de zestien. De bal vloog om de muur heen en eindigde achter Melanie (voor de beeldvorming goal van Wesley Snijder 
Nederland-Bulgarije.)Met een 1-2 achterstand werd de rust ingegaan.

In de tweede helft leek de fut er volledig uit bij Kolping en het ’t Goy kwam niet onder druk te staan, het kreeg zelfs kansen om 
de 1-2 voorsprong uit te breiden, gelukkig gebeurde dit niet. 5 minuten voor het einde van de offi ciële speeltijd kreeg Yvonne, 
tot grote opluchting van iedereen, het op haar heupen (of zoals Ed zou zeggen een epiphany) en scoorde de 2-2. Op deze 
manier zouden we onze ongeslagen status thuis behouden en in ieder geval één punt verdienen. Maar Andrea zou Andrea niet 
zijn als ze op een onverwacht moment ver in de blessuretijd op aangeven van Evelien, die na uitstekend voorbereidend werk de 
bal panklaar neerlegt, de winnende 3-2 binnen tikt. Binnen tien minuten waren we van nul punten naar drie punten gegaan. 

Meiden een pluim voor het harde werken, nou nog proberen om het goede spel van de eerste helft mee te nemen in de tweede 
helft. Super sub was Stefanie V. die er aanvallend weer wat spirit in bracht. 

Groeten nummer 5 en ik draag de pen over naar die andere kleine
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Kolping Boys MC1 - Jong Holland MC1: 4-1
Do 30 aug 2007, van 19:00 tot 20:30 uur

Onze eerste wedstrijd. 

We weten nog niet eens alle namen, wordt geroepen tijdens de warming up. Het is even wennen, een nieuw team. Ook voor 
Roosanne, Alie en mij. 

Nieuwe meiden, nieuwe posities, nieuwe begeleiding maar de bal blijft gelukkig rond en dan komt het in het veld allemaal wel 
goed. 

Dat bleek ook want Kolping was een stukje sterker dan Jong Holland. Nikki wist dan ook al snel de 1-0 te scoren. Het bleef niet 
bij deze ene kans want er werd veel gecreeerd. Mandy en Kyleigh legde de bal meerdere malen panklaar voor de voorhoede. 
toch was het middenvelder Daphne die de 2-0 inschoot. Bij Jong Holland kwam een andere keeper en die stond ons behoorlijk 
in de weg. 

Door nog wat miscommunicatie achterin. Te wijten aan het feit dat we nog niet geheel op elkaar zijn ingespeeld kon Jong Hol-
land de 2-1 scoren. Gelukkig lag de 3-1 ook alweer snel in het netje door Manon Peetoom. 

In de rust tactische aanwijzingen van Roos en warme limonade. 

De 2e helft werd wat rommeliger. Mede omdat posities niet geheel werden gehouden. Dat is ook moeilijk als het je eerste wed-
strijd is of je wil heel graag je nieuwe teamgenoten wilt helpen. Shanice had nog wel iets heel moois in huis. Na een rush vanaf 
de eigen helft, waarbij tegenstanders met het grootste gemak aan de kant worden gezet scoorde Shanice van grote afstand. 
mooiste goal van de dag. 

Kim moest nog een paar keer fl ink optreden om het doel de 2e helft schoon te houden. Dit is super gelukt! 

Meiden hartikke goed gedaan.

Er is een site gemaakt waar de foto’ s en de verslagen op staan. Neem dus snel een kijkje op:

http://kolpingboysmc1.ditismijnteam.nl

RIJDEN MC1:
Voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Ouders van:

Mandy, Cindy, Manon P, Daphne

 

Met vriendelijke groet,

Marion

DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

ZA.  15 september  

s´morgens 09.00 uur  Anouk Weber

    Anouk Berkhout

s´ middags 13.00 uur  Michelle de Goede

ZA.  22 september  

s´morgens 09.00 uur  Melanie van der Gragt

    Daisy  Konijn

s middags 13.00 uur  Iris Hollenberg
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 15 september

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Vrij   
D5 HSV D3 09:00 08:30 Simon Jongkind
D7 HSV D5 10:15 09:40 Rob de Wit
D8 LSVV D5 11:30 11:00 Dick Makelaar
MD1 Reiger Boys D7 11:30 11:00 Pertti Marees
E2 Vrij   
E3 SVW 27 E4 09:00 ---------- 
E5 Vrij   
E6 Foresters E7 11:30 11:00 Gert Jan de Boer
E7 BOL E3 10:15 09:45 
E11 Reiger Boys E12 10:15 09:45 Sean de Jongh
E12 Dynamo E3 09:00 08:30 
E13 Graftdijk E1 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
F1 AFC 34 F1 11:30 ---------- 
F3 Vitesse 22 F3 09:00 08:30 
F5 KSV F4 10:15 09:45 
F6 SVW 27 F10 10:15 09:45 
F8 Victoria Obdam F5 09:00 08:30 

Vier tegen Vier     
1e jaars F-pup 09:00 08:30 
MINI-pupillen 09:00 08:30 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang Vertrek 
D1 Koedijk D1 11:15 ---------- 
D3 LSVV D2 11:45 10:50 
D4 SVW 27 D4 11:30 10:40 
D6 Reiger Boys D4 11:15 10:25 
E1 Uitgeest E1 10:15 ---------- 
E4 Alcmaria Victrix E2 11:00 ---------- 
E8 Vrone E4 09:00 08:15 
E9 Koedijk E9 09:45 08:55 
E10 KSV E5 10:45 09:55 
E14 Hugo Boys E2 11:00 10:10 
E15 Vrone E6 09:00 08:15 
F2 Jong Holland F1 09:00 08:10 
F4 SVW 27 F9 10:15 09:25 
F7 SVW 27 F11 09:00 08:10 

Vertrek uitwedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat    

Nieuws:
Pupillencommissie
De pupillencommissie bestaat voor 
komend seizoen uit de volgende 
personen:

Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:  

(Tijdelijk!)        

Marrian de Vries       072- 5617201

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Molenaar    072-5156687

Melanie Brakels        06-48969892

Pupillenmeisjes:      

Femke de Jong          06-10036584

Rectifi catie trainer D8
Per abuis is de naam van de trainer 
van D8 verkeerd geschreven zijn 
juiste naam is Donovan Bons. 

Beste voetballiefhebbers!
In het weekend van 1 & 2 september jl. ben ik op het kolpingboysterrein mijn ge-
liefde zwarte AZ-windjack kwijtgeraakt. Wie-o-wie heeft mijn jack gezien, gevonden 
of heeft per ongeluk de verkeerde meegenomen?

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-22206010. Alvast bedankt voor uw 
moeite!

 Groetjes, Daan Bekker



-13-

Zaterdag 22 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Vrone D1 11:30 ---------- Dick Makelaar
D2 Vios W D2 09:00 ---------- Kees de Goede
D3 Berdos D1 11:30 10:55 Pertti Marees
D4 HSV D2 10:15 09:40 Jan Mienes
D6 Adelbert D2 10:15 09:45 Simon Jongkind
E1 Reiger Boys E1 10:15 ---------- 
E2 Meervogels E1 09:00 ---------- 
E4 Alkmaarse Boys E2 10:15 ---------- 
E5 Foresters E5 11:30 11:00 
E8 Victoria Obdam E2 11:30 11:00 
E9 Victoria Obdam E3 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
E10 Kolping Boys E11 10:15 09:45 
E14 KSV E7 09:00 08:30 Sean de Jongh
E15 Hugo Boys E2 11:30 11:00 Gert Jan de Boer
F2 SVW 27 F3 09:00 ---------- 
F4 Meervogels F3 09:00 08:30 
F7 Koedijk F6 10:15 09:45 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 Zeevogels D2 12:00 11:00 
D7 Reiger Boys D9 08:45 08:00 
D8 Alcmaria Vic. MD1 11:00 10:10 
MD1 KSV D3 12:00 11:05 
E3 Reiger Boys E4 11:15 ---------- 
E6 Foresters E6 11:30 10:35 
E7 LSVV E4 11:45 10:50 
E11 Kolping Boys E10 10:15 09:45 
E12 Reiger Boys E13 08:45 08:00 
E13 GSV E1 10:30 09:30 
F1 Koedijk F1 09:45 ---------- 
F3 Alcmaria Victrix F2 11:00 10:10 
F5 Berdos F4 10:30 09:40 
F6 Victoria Obdam F3 10:00 09:05 
F8 Zeevogels F2 09:00 08:05 

Vertrek uitwedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat    

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Aan alle jeugdbegeleiders van de pupillen
Voor het komende seizoen wil ik jullie enige attentiepunten meegeven.Bij aanvang en vertrek naar de wedstrijd op tijd aanwezig 
zijn voor de opvang van de spelers.Vertrek uitwedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat . Graag afmelden bij vertrek 

Na afl oop van de wedstrijd uitslag (eventueel telefonisch) doorgeven in   het wedstrijdsecretariaat.Dus ook van de uitwedstri-
jden. Bij de D-pupillen wedstrijdformulieren invullen voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden de kopie inleveren bij wedstrijdsec-
retariaat Intrapballen voor zowel Thuis-en Uitwedstrijden zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.Na de wedstrijd weer inleveren in 
verband met training. Indien geen melding van een scheidsrechter in De Treffer dan één van de ouders vragen om te fl uiten of 
te vlaggen. Fluitjes en wedstrijdballen verkrijgbaar bij secretariaat.

Kleedkamer schoon achter laten zowel bij Thuis- en Uitwedstrijden.

Bij afgelasting wordt je gebeld door ons. Jullie bellen de spelers, dat het niet doorgaat. Gaarne aan ouders doorgeven dat zij 
NIET het complex bellen.Telefoonlijn is dan constant bezet en wij kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over 
afkeuringen elders. Eventueel een verslag van de wedstrijd schrijven ( of door één van de ouders)voor   De Treffer. 

E-mailadres;  detreffer@kolpingboys.nl

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en een prettig seizoen toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Vries

Wedstrijdsecretaris pupillen
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TRAININGSDAG

          Herfstvakantie                             
                             
                       Trainingsdag
                         Voor E5 t/m E15 en F3 t/m F8 

                                      Dinsdag 16 oktober 2007

                        Met medewerking van alle selectietrainers.

                                                       ’s Morgens van 10.00-11.45 uur
                                                          Lunch van 12.00-12.45 uur
                                                     ‘ s middags van 13.00-15.30 uur

Het Defi nitieve programma is nog niet bekend.
De leiders van de elftallen ontvangen zeer binnenkort een 

inschrijfformulier.

Hallo allemaal,
Hier even een oproep aan alle Dtjes en de meisjes. Zoals jullie misschien weten is er altijd poortloterij als het eerste thuis 
speelt. Het probleem waar wij nu mee zitten is dat er ook weer kassa gedraaid gaat worden.

Nu is mijn vraag: WIE WIL ONS, OPA BERTUS EN MIJ, MARJON DIEPENDAAL, KOMEN HELPEN? Als het kan graag 2 per-
sonen. Reacties graag naar Marjon Dieoendaal, tel: 06-29732303. Je mag mij ook mailen het @mail adres is: 
marjondiependaal@msn.com

Uiteraard staat er een kleine attentie tegenover.

Alvast bedankt,

Marjon Diependaal.

KLEDINGBEURS !!!!
De pupillencommissie van Kolping Boys organiseert op zaterdag 15 september weer de jaarlijkse beurs voor tweedehands 
voetbalkleding en voetbalschoenen.

De beurs is van 08:30 tot 12.00 en wordt gehouden in de kantine.

U kunt de kleding inbrengen op woensdagmiddag 12 september van 14:00-16:00 in de kantine van Kolping Boys. Schrijft u 
duidelijk uw naam en de prijs op een papiertje en bevestig dat aan het kledingstuk.

Voor meer informatie Ineke Verberne. Tel.06-55777310
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping D2 goed uit de startblokken te-
gen Vrone: 6-1 

De eerste serieuze krachtmeting van 
D2 zit er op. En als die toonaangevend 
is voor de rest van het seizoen, dan kan 
de vaste aanhang nog een hoop plezier 
beleven. In het eerste bekerduel werd 
het naburige Vrone uiteindelijk tamelijk 
moeiteloos aan de kant geschoven. 

Toch zag het er aanvankelijk niet naar 
uit dat Kolping makkelijk zou gaan win-
nen. De ploeg bouwde weliswaar al snel 
een overwicht op, maar het waren de 
Pancrassers die in de vierde minuut 
de score openden. Laatste man Wence 
probeerde in de 4e minuut de bal weg te 
werken, maar die kwam voor de voeten 
van een Vrone-aanvaller die razendsnel 
overschakelde. Met twee vijandelijke 
aanvallers voor zich was keeper Nick 
kansloos: 0-1. 

Kolping bleef echter aanvallen, waar-
bij het gevaar vooral van rechtsbuiten 
Chantal kwam. Een voorzet van haar 
in de 17e minuut werd door Sascha 
rakelings overgekopt. Acht minuten later 
was het echter raak. Uit een vrije trap 
kwam de bal bij Sietze die van afstand 
het leer in de uiterste hoek deponeerde: 
1-1. Vlak voor rust stelde Kolping orde 
op zaken. Een mooie aanval eindigde bij 
Ronald die met een slimme pass Justin 
in staat stelde 2-1 aan te tekenen.       

Al na vijf minuten in de tweede helft liep 
Kolping verder uit. Een inzet van spits 
Wouter werd door de Vrone-keeper ver-
keerd beoordeeld: 3-1. En tien minuten 
later was het rechtsbuiten Martin – hij 
verving de geblesseerde Chantal – die 
raak kogelde: 4-1. Sietze liet vervolgens 
zien dat hij zich lekker voelt op het mid-
denveld. Met een mooie diagonale schu-
iver maakte hij zijn tweede doelpunt van 
afstand: 5-1. En het was tenslotte D2’s 
nummer 10 Ronald die er tenslotte met 
een simpel tikje 6-1 van maakte na goed 
voorwerk van Wouter. 

Rest nog te zeggen dat het ook verd-
edigend goed stond met Jesper, Dave, 
Wence, Charlie en later  ook Gijs. En de 
enkele keer dat Vrone gevaarlijk werd, 
bewees Nick een moeilijk te passeren 
doelman te zijn. 

Paulus 

Ook Koedijk makkelijke prooi voor gretig 
Kolping D2
Koedijk D2-Kolping Boys D2 1-5
Koedijk uit: altijd lastig. Maar niet voor 
een momenteel soepel draaiend Kolp-
ing D2, dat ook zijn tweede bekerwed-
strijd winnend afsluit. Maar wat wil 
je: de ploeg kent nauwelijks zwakke 
plekken. En coach Thijs kan op vrijwel 
alle sleutelposities - behalve de keeper 
- beschikken over een dubbele bezet-
ting. Kolping neemt op een door de mo-
tregen lekker lopend veld onmiddellijk 
het initiatief. Met name op het midden-
veld heersen Sietze en vooral Sacha. 
De laatste verzendt regelmatig bruik-
bare dieptepasses naar zijn aanvallers. 
En in de 7e minuut profi teert een goed 
gelanceerde Justin daarvan: 0-1. Acht 
minuten later pikt linkerspits Julian hal-
verwege de vijandelijke helft de bal op 
en geeft zichzelf een pass. Op het doel 
afstormend, tikt hij het leer vervolgens 
naar de goed meegekomen Chantal die 
het beheerst afmaakt: 0-2. In de 20ste 
minuut tekent de opgekomen verdedi-
ger Dave met een beauty van een goal 
0-3 aan: hij laat een afvallende bal eerst 
stuiteren om vervolgens met een half-
volley de lange Koedijk-keeper te ver-
schalken. 

Na de rust gaat Kolping aanvankelijk 
gretig verder op de ingeslagen weg. In de 
40ste minuut scoort Chantal bijna met 
een wonderlijk wippertje. De bal spat 
echter op de lat. Maar nog geen minuut 
later is het wel raak: Ronald geeft een 
pass op Chantal. Haar schot wordt ge-
keerd, waarna een attente Julian voor 
het intikken heeft: 0-4. Even lijkt het 
erop dat Kolping zijn tegenstander voll-
edig doldraait, maar halverwege de 
tweede helft keert het tij. Balverlies en 
een trager tempo sluipt in het spel van 
de zwart-witten. En de gastheren grijpen 
hun kans. De Kolping-verdediging die tot 
dan toe goed draait met eerst Wence en 
Dave in het midden en Charlie en Gijs 
(en later Jesper) op de fl anken, komt 
onder druk te staan. En zowaar weten 
de zwart-gelen tegen te scoren: 1-4. 
Het Koedijk-offensiefje zorgt ervoor dat 
de Kolping-voorwaartsen meer ruimte 
krijgen. En het is Martin – hij wordt aan-
vankelijk wegens een kuitblessure aan 
de kant gehouden – die na een lange 
sprint uiteindelijk de eindstand op 1-5 
bepaalt. 

Paulus 

Zaterdag 8 September
Kolping Boys E4-Vrone E4 16-1
Na een verlies van 5-3 tegen LSVV af-
gelopen woensdag, waren onze jongens 
weer vol moed naar Kolping gekomen om 
de volgende wedstrijd te spelen. 10.15 
de scheidsrechter blaast op zijn fl uit om 
de wedstrijd te laten beginnen,binnen 
enkele minuten was het eerste doelpunt 
al gescoord, het begin was ER, maar 
goed laten we niet te hard van stapel lo-
pen want we zijn net begonnen! Met de 
1-0 begonnen de jongens ER lol en zin in 
te krijgen m.a.g. dat de wedstrijd beslist 
werd met een eindstand van 16-1.

In de tweede helft hadden de jongens 
veel lol om een actie die Daan uithaalde 
door met zijn voet de bal omhoog te spe-
len en vervolgens met zijn hak  de bal 
via een lob over de tegenstander speel-
de, waardoor de bal bij John kwam die 
daarna magisch scoorde

De scorende jongens deze wedstrijd 
waren

Daan  5 maal

Wouter 4 maal

John 4 maal

Vince 1 maal

Yemi 1 maal

Tegenstander 1 maal

Jongens dit was een uitmuntende wed-
strijd, laten we hopen dat ER in de toe-
komst nog meer van deze wedstrijden 
komen, zorgen jullie ER wel voor dat jul-
lie plezier blijven houden in het voetbal-
len Dan gaat de rest vanzelf.

O,ja ook nog een compliment aan onze 
keeper Jeroen namens alle ouders wil-
len we zeggen JE BENT EEN KANJER
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GROTE CLUBACTIE
Alc. Victrix F3–Kolping B. F3     2-9
Het begon allemaal met onze “geheime“ bespreking in de kleedkamer. Niemand mocht het horen natuurlijk. Er stonden nog 
wel een paar nieuwsgierige mensen bij het open raam te luisteren, in de hoop de tactiek te kunnen doorvertellen. KLIK, dicht 
dat raam ! Zelfs de vaders en moeders mochten er niet bij zijn. Veel te gevaarlijk..

We hadden een super opstelling besproken en een tactiek bedacht hoe we Alcmaria konden verslaan. Het was best lastig. 
Sommigen spelers moesten weer links, de andere voor en weer andere moesten rechts, of in het midden. Ook nog spelers in 
het midden en op doel. En dan moesten we ook nog spitsen hebben om doelpunten te maken. Erg lastig allemaal, maar uitein-
delijk snapte iedereen het. Nadat we elkaar hadden beloofd ons best te doen en te gaan winnen, stapte het F3 peloton met de 
borst vooruit het veld op. Al snel bleek dat het op het veld nog lastiger leek om onze geheime tactiek uit te voeren. Het stond 
al snel 2-2 en het ging tot dan gelijk op. Toen bedachten de mannuh dat het tijd werd voor ons plan.. Links was links, rechts 
was rechts, overspelen, verdedigen….Iedereen deed wat we hadden afgesproken. En daar ging de trein rollen hoor. De ene 
goal na de andere vloog erin. Tot verbijstering van het massaal toegestroomde publiek zag iedereen dat het geen intikkertjes 
waren, maar compleet uitgespeelde kansen, met passeerbewegingen aan de zijlijn, voorzetten die met één keer raken in de 
hoeken van het doel verdwenen. Kortom, allemaal hoogstandjes. Voor de verrassing liep onze linksback af en toe wel eens 
rechtsvoor. Even daarna liep onze achterste man weer als spits om vervolgens weer naar de originele positie terug te keren. De 
tegenstanders snapten er niets meer van. Totaal beduusd door dit geniale spel verlieten ze het veld, wetende dat Kolping Boys 
F3 voor hen een maatje te groot was. 

Oh ja.  Het schijnt dat AZ ook al iets heeft gehoord van onze “geheime” tactiek. We zullen hier zeker meer over horen 
………………

Wachtlijst bij Kolping  pupillen.

Helaas hebben we als pupillencommissie besloten om tijdelijk een wachtlijst in te stellen.Met het huidige aantal teams zitten 
we op zaterdagochtend vol, we kunnen niet meer wedstrijden spelen op het huidige aantal velden.Nieuwe leden die zich aan-
melden komen op de wachtlijst, betalen wel inschrijfgeld ontvangen de Treffer en als we ruimte in een team hebben worden 
ze door ons weer benaderd.De enorme toeploop heeft ons wel verrast daarbij door privé omstandigheden afwezige commis-
sie leden, gaf de eerste zaterdag wel wat drukte.

Er is enorm veel tijd en energie gestoken door de commissieleden om het bij de elftal indeling iedereen naar zijn zin te maken, 
helaas zijn niet alle verzoeken mogelijk. Wij werden verrast door het aantal vragen, waarbij men wel makkelijk een wijziging 
wil. Natuurlijk is judo, zwemmen van het broertje, werk van mama, overblijven, muziekles, bij opa en oma etc. ook belangrijk, 
maar wij kunnen niet met alles rekening houden.

Zelfs voor een wedstrijdje in een ander team, maakte al ouders boos waarbij opmerkingen als “Dan gaan maar ergens anders 
voetballen”’ voor een vrijwilliger niet leuk zijn. Als er dan ook leden niet komen opdagen en er halve teams zijn wordt het al 
snel rommelig. Echter wij gaan niet iedereen persoonlijk bellen om te vragen of ze komen voetballen.

Het grote aantal pupillen heeft ook gevolgen voor andere pupillen activiteiten en we gaan sneller een beroep doen op de oud-
ers, maar dat moet kunnen bij een vereniging. 99 % van de teams zijn gereed en wij wensen iedereen een sportief en leuk 
voetbalseizoen toe.

De Pupillencommissie

Vrijwilligers gevraag voor Grote Club Actie

Binnenkort gaat de Grote Club Actie weer van start. Wij vragen vrijwilligers voor het begeleiden van deze activiteit binnen Kolp-
ing Boys Deze actie brengt voor de jeugdactiviteiten veel geld op en is voor ons belangrijk. Uitgangspunt is dat we de niet met 
contant geld langs de deur gaan.

Laat even weten dat je de komende weken wat tijd in deze actie wil steken.

Voor aanmelden of inlichtingen

Gerard Twisk

Pupillen activiteiten.

072-5112281
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PUPILLENNIEUWS
Trainer en begeleiders gezocht
Nog niet alle teams hebben een begeleider of een trainer. Vindt u het leuk als ouder om het team van uw zoon of dochter een 
uurtje training te geven of op de zaterdagmorgen het team te begeleiden..Meldt u zich dan aan bij ons. Zaterdagmorgen zijn wij 
in het wedstrijdsecretariaat aanwezig. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de coördinator. Ook junioren kunnen zich 
aanmelden

Zonder begeleiding kan er niet gevoetbald worden!!.En zonder trainer kan er nu eenmaal niet getraind worden. 

.

Start trainingen overige pupillenteams
In de week na 15 september starten alle trainingen voor de overige pupillenteams. 

E-coördinator
De werkzaamheden van E-coördinator Ed Verberne worden vanaf nu tijdelijk overgenomen 

door Marrian de Vries. Tel.072-5617201

ALLE TRAINERS PUPILLEN OPGELET!!!!!.  
NIEUW SLOT BALLENHOK PER 15 SEPTEMBER

Willen alle trainers van de pupillen zaterdag 15 september een nieuwe sleutel van het ballenhok afhalen in het wedstrijdsecre-
tariaat

        

Geen scheidrechters meer voor de E- en F-pupillen.
Helaas zijn er op dit moment geen scheidsrechters meer voor de E-en F-pupillen. Het verzoek aan de ouders om bij het team van 
hun zoon of dochter te fl uiten en de begeleider hiermee te ontlasten.

WORDT SCHEIDS !!!!!
Bij pupillenwedstrijden moet vaak de leider alles regelen: wedstrijdformulier invullen, aandacht geven aan de spelertjes en hun 
ouders, in de kleedkamer schoenveters vastmaken, zorgen voor de bal en ga zo maar .

Wanneer alles geregeld is, blijkt, en dat wist hij eigenlijk van te voren al, dat hij ook de wedstrijd moet fl uiten, omdat er niemand 
anders beschikbaar is. Het liefst fl uit hij niet, want hij wil graag langs de lijn de nodige aandacht geven aan het begeleiden en 
coachen van zijn spelertjes tijdens deze wedstrijd. Hij wil, dat door goed coachen en begeleiden het elke week een stukje beter 
gaat en dat daardoor de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Zou het niet veel handiger zijn om iemand anders de wedstrijden te laten fl uiten.

Voor het komende seizoen hebben wij een groot tekort aan pupillenscheidsrechters. 

Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kunnen 
dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 
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Overzicht F-teams,1e jaars, mini’s en kabouters.
team telefoonnr trainingstijd

F1/F2 Trainer J.Wijts 06-42240620
Wo.17.30 - 18.45

Vr.  17.30 - 18.45
F3 begeleider Erik Zonneveld 072-5126645
F3 trainer Frank v/d Hoek 072-5629109 Wo. 14.30 - 15.30
F4 begeleider Andre Berkhout 072-5150480
F4 trainer Chris Hagens 06-10916261 Wo. 14.00 - 15.00
F5 begeleider Jos Sluik 072-5622212
F5 trainer Marcel Schagen 072-5620164 Wo. 17.30 - 18.30

F6 begeleider Karel Menu 072-5119427

F6 trainer onbekend onbekend onbekend

F7 begeleider Henk Beentjes 072-5612956 Wo. 14.00 - 15.00

F7 trainer Henk Beentjes 072-5612956

F8 begeleider Barth Koster 072-5314410

F8 trainer onbekend onbekend Onbekend

1e jaars trainer Lennart v/d Kraan Wo 17.00 -18.00

Rik Klaver
begeleider Roy Rowinkel

Mini’s trainer Lennart v/d Kraan Wo. 16.00 -17.00

Kabouters begeleider Johan Plas 0653989757

Kabouters trainer Henk Kapteijn 072-561879 Wo. 14.00 - 15.00

Er zijn op dit moment nog geen trainers voor de F6 en F8. Dit betekent dat er niet getraind kan worden door deze F-teams.

Geef u op voor een uurtje training, binnen de vereniging kunt altijd op hulp rekenen voor onder andere oefenstof.

Ronald Gonggrijp F-coördinator

     

Overzicht trainingen E-pupillen    
         Veld

E1 t/m E4 Dinsdag  17:00-18:30    TB1 +TB2

 Vrijdag  17:00-18:30    TB1 +TB2

E5 Woensdag  18:15-19:30  D.Cam  TB2

E6 Maandag  18:00-19:00  H. Tervoort K2

E7 Maandag  18:00-19:00  R. Gonggrijp K2

E8 Woensdag  17:00-18:00  B. de Jong TP

E9 Wordt via de begeleider bekend gemaakt   TP

E10 Woensdag  16:00-17:00  R. Dijkstra TP

E11 Maandag  17:30-18:30  P.Blind  TB2

E12 Woensdag  15:00-16:00  C. Hagens K1

E13 Woensdag  18:00-19:00  H. Smit  TB2

E14 Wordt via de begeleider bekend gemaakt   TP

E15 Woensdag 15:00-16:00   H. Kapteijn K1

TRAININGEN


