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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 

In deze Treffer vindt u de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering die wordt 
gehouden op vrijdag 29 september vanaf 20:00 uur in de kantine. Komt allen 
en laat uw stem horen!

Het jaarverslag zit als bijlage bij deze Treffer!

Verder kunnen wij u melden dat onze voetbalvereniging sinds kort een 
fysiotherapeut voor de jeugd heeft. Op pagina 5 een kort stukje hierover.

Binnenkort start de cursus techniektrainer, op pagina 10 vindt u alle informa-
tie hierover.

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Spartanen 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

 -Landman Assurantiën BV
      Verzekeringen,Pensioenen,Hypotheken en Financiele Diensten

      Scheldestraat 18, 1823 BW Alkmaar
      072-5153866 Fax 072-5158194

&
  -Reclame Reus bekeken reclame

      Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende teksten/logo’s en Spandoeken
      Veenhuizerweg 6, 1704 DM Heerhugowaard

      Verzekeringen,Pensioenen,Hypotheken en Financiele Diensten      Verzekeringen,Pensioenen,Hypotheken en Financiele Diensten

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–Spartanen 1
Naam: Bart de Goede    Leeftijd: 12 jaar   Team: D1            Positie: Voorstopper

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     7de jaar

Op welke school zit je?    Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   Feijenoord

Welke speler is je voorbeeld?   John Terry van Chelsea

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Bert van Marwijk

Welke muziek vind je mooi?    Van alles een beetje

Wat is je lievelingseten?    Patat

Wat zijn je hobby’s     Voetbal

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden 

UITNODIGING MEDEWERKERS SECRETARIAAT
Namens de seniorencommissie willen wij hierbij de mensen die wekelijks op de zondagen het secretariaat bemannen uitnodigen 
voor een korte bijeenkomst in de kantine van ons complex.Dit om het een en het ander duidelijk te maken m.b.t. de diensten die 
zij draaien.

Datum 2 oktober 2007 om 20.00 uur.

Graag nodigen wij hierbij uit. Ome Jaap, Rob de Wit, Armand Reus, Piet Ursem, Richard Meijer, Jeroen Wijts, Jaap Venneker, Cees 
Castricum en een afgevaardigde van de damescommisie en uiteraard de leden van de seniorencommissie.

Bij verhindering graag kontakt opnemen met Janneke Ruijs, tel 072 / 5642430.

De sen.cie, Ton Schut, Gerard Bobeldijk en Janneke Ruijs.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 29+30 september

 groep 4 groep 3

 

Zat./Zon. 6+7 oktober

 groep 6 groep 5

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 29 september

08:30 uur: Senioren 5

12:30 uur:  Senioren 5

 

Zondag:  30 september

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur:  Junioren B5

 

Zaterdag:  6 oktober

08:30 uur: Senioren 6

12:30 uur: Senioren 6

 

Zondag:  7 oktober

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur: Junioren B6

 

Secretariaat:  

Zondag:  30 september

08:30 uur:  Armand Reus

13:00 uur: Piet Ursem

 Rob de Wit

Zondag:  7 oktober

08:30 uur: Cees Castricum

13:00 uur Ton Schut

Zondag 30 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Spartanen 1 14:00 ---------- E.G.E.M. Bachmohr
2e Kennemers 2 11:00 ---------- R. Graper
3e Alkm. Boys 3 12:00 11:00 N.Kieft
5e Bergen 3 12:00 11:00 M. Vrasdonk
7e Alkm. Boys 8 10:00 09:00 M. Wijnen
9e Vrij   
12e Nieuwe Niedorp 4 10:00 09:00 I. Aydogan
Da2 Vrij   
Da3 Alliance 22 DA1 14:00 13:00 N. Pater
Da4 HSV DA3 12:00 11:00 N. Neuvel
A2 SVW 27 A2 12:00 11:00 P. Ruijs
A3 KSV A2 14:00 13:00 .................
B2 Vitesse 22 B2 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
8e VIOS-W 8 12:45 11:30 
10e KSV 7 11:00 10:00 
11e ADO 20 11 10:00 08:30 
13e Alkm. Boys 12 10:00 09:00 
A4 SSV A1 14:00 12:45 
                  

Zondag 7 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
8e Alkm. Boys 9 10:00 09:00 A.v.d. Hoeven
9e Vrij   
10e Limmen 9 14:00 13:00 M. Visser
11e HSV 9 14:00 13:00 J. de Wit
13e ADO 20 12 10:00 09:00 N. Neuvel
Da2 ADO 20 DA1 12:00 11:00 A. Kokkelink
A4 RKEDO A 2 14:00 13:00 P. Kramer
B2 Vrij  

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Blokkers De 1 14:00 ----------
2e DEM 2 11:30 ----------
3e Castricum 2 11:00 09:30
5e Vitesse 22 5 10:45 09:15
7e KSV 6 11:00 09:45
12e ADO 20 14 10:00 08:30
Da1 KFC’71 DA1 14:00 ----------
Da3 Assendelft DA1 14:00 12:30
Da4 Alkm. Boys DA1 13:30 12:15
A2 Spirit’30 A1 12:45 11:00
A3 Koedijk A3 14:00 12:45

Zaterdg 29 september

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
Da1 Fortuna Worm.DA1 14:30 ----------  Beker
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LEDENVERGADERING

Ledenvergadering op vrijdag 28 september ! 

Aanvang:  20.00 uur
Plaats:   De Kantine
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering 2006
4. Jaarverslag secretaris

Dit verslag is bijgevoegd bij dit clubblad, en voor geïnteresseerden ook vooraf te verkrijgen bij de secretaris.
Het jaarverslag bevat een terugblik van alle commissies op het afgelopen seizoen, het fi nanciële             

           jaarverslag en de begroting van het komende seizoen.
5. Financiën (1) 

- Financieel Jaarverslag
Een uitgebreid fi nancieel verslag is opgenomen in het jaarverslag dat bijgevoegd is bij dit clubblad.. 

6. Verkiezing kascommissie
Kandidaten voor deze interessante functie die slechts 2 a 3 uur per jaar aan tijd kost en waarmee u een 
goed en compleet inzicht krijgt in het fi nanciële reilen en zeilen van onze vereniging kunnen zich vanaf 
heden tot en met de aanvang van de ledenvergadering melden bij de secretaris.

7. Financiën (2) 
- Vaststelling nieuwe begroting en nieuwe contributies

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Gerard Venneker, Richard Meijer, Gerard Twisk en Gerard Bobeldijk.
Aftredend en niet herkiesbaar is Fons Veel. Het bestuur stelt voor om geen vervanger voor Fons op te 
nemen in het Hoofdbestuur. Eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering door ten minste 3 
leden worden voorgedragen bij de secretaris.

9. Voorstel nieuw Huishoudelijk reglement.
Het bestuur doet een voorstel tot het wijzigen van het Huishoudelijk reglement. 

 Het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk reglement is voor geïnteresseerden op te vragen bij de          
 secretaris.
10. Mededelingen
 -Plan uitbreiding clubgebouw
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor meer informatie: secretaris : Gerard Venneker (06-22986200 secretaris@kolpingboys.nl)

                          Trainingscursus “Techniektrainer”
Geachte trainer,

 We starten op 26 oktober 2007 met de cursus “techniektrainer” bij Kolping Boys. De 
cursus is voor alle trainers binnen Kolping Boys. 

De cursus zal op vrijdag 26 oktober, 2 november, 9 november en 23 november worden 
gegeven. De cursus start om 19.30 uur en bestaat uit praktijk en theorie. U bent dus 
ook actief op het veld. U ontvangt cursus materiaal en aan het einde van de cursus 

een certifi caat. 

Opgave; Stuur een e-mail naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl en vermeld daarbij je naam, 
het elftal wat u traint en telefoonnummer. 
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FYSIOTHERAPEUT
                                                                                                                

           Fysiotherapeut

Geachte Spelers en Trainers,

Kolping Boys heeft met ingang van donderdag 20 september 2007 een fysiotherapeut voor de jeugd. 

Zijn naam is Maarten Dekker. Maarten is werkzaam als fysiotherapeut in Alkmaar. Daarnaast heeft hij 
stage gelopen bij HFC Haarlem. 

Maarten zal voorlopig alleen op donderdag aanwezig zijn. Hij is bij Kolping Boys van 17.15 uur tot 19.00 
uur in de verzorgingskamer naast kleedkamer 13.

Indien spelers(sters) geblesseerd zijn en het is noodzakelijk dat de fysiotherapeut er naar kijkt dan kan 
hiervoor een afspraak gemaakt worden. De trainer van het elfal waar de geblesseerde speler(ster) in 
speelt maakt een afspraak met de hoofdopleidingen van Kolping Boys. 

Hoofdopleidingen Mark van Stipriaan is bereikbaar onder nummer ; 06-51931128

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
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

                                     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.

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. Ook is iedereen persoonlijk benaderd of 
ingelicht via de geleider.

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, 7 X Dames, 30 Senioren,  16 junioren en 10 pupillen)
Op 1 oktober ontvangen deze “leden” een brief met daarin de mededeling dat ze geschorst zijn totdat het 
verschuldigde contributiegeld met de afgesproken boete op de rekening van VV Kolping Boys is bijgeschreven.

Spelerspas:

Van de volgende 3 voetballers hebben we nog niet de beschikking over een spelerspas omdat er nog geen foto is 
ingeleverd.

Voor Bilal Hamich, Marco Scherjon en Egemen Uzunali is het blijkbaar erg moeilijk een pasfoto te laten maken.

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

steun de 
vriendenclub van 

kolping boys.
• Waar staan wij voor en wat hebben we al gerealiseerd:
      Financiële bijdrage voor o.a.: 
 bouw nieuwe kleedkamers
 lichtmasten kunstgrasveld en trainingsveld 
 bestrating evenementenplein
 doeltjes pupillen
 bijdrage o.a. paastoernooi
 kinderspeelplaats
 sponsoring diverse commissies

• Voor € 50 / € 75* per jaar krijgt u:
 Uw naam in goud op het “vriendensponsorbord” in de 

kantine
  (voor bedrijven met uw reclamelogo*)
 2-wekelijks ons clubblad “De Treff er”
 Een eervolle vermelding in deze Treff er
 2-jaarlijkse feestavond met live-muziek

  Voor opgave, sponsoring of vragen kunt u bellen naar:
  Minou Stoop
  tel:  072-5110171
  fax: 072-5113344
  mob: 06-15252468 
  E-mail: vriendenclub.kolping@hetnet.nl
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 29 september

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Purmersteijn A1 14:45 ---------- N.G. Neuvel
B1 DEM B1 13:00 ---------- B. Schnater
B5 Jong Holland B3 14:45 14:00 J.Kraakman
C3 Nieuwe Niedorp C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C4 Koedijk C4 13:15 12:30 J. Rowinkel
C5 LSVV C4 13:15 12:30 M.Wijnen
C7 Duinrand S C3 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
MA2 ODIN 59 MA1 14:45 14:00 N.Kieft
MB1 Flevo MB1 13:15 12:30 A.v.d.Velden
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
Da1 Fort.W’veer Da1 14:30 ---------- BEKER
B3 HSV B2 14:30 13:30 
B4 Duinrand S B1 14:30 13:30 
B6 ODIN 59 B6 14:00 12:45 
C1 West Frisia DP C1 14:30 ---------- 
C2 Foresters (de) C2 13:00 ---------- 
C6 HSV C4 14:30 13:30 
MC1 ADO 20 MC1 13:00 11:45 
                  

Zaterdag 6 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 BOL B2 14:45 14:00 A.v.d.Velden
B4 Jong Holland B2 14:45 14:00 
B6 Kolping Boys B5 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
C1 Koedijk C1 13:15 ---------- P.Krikke
C2 KSV C1 14:45 ---------- R. Aafjes
C6 SVW 27 C7 13:15 12:30 F. Veel
MC1 IVV MC1 13:15 12:30 H.Berghammer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Zaanlandia A1 14:45 ----------
B1 Foresters (de) B1 14:45 ----------
B5 Kolping Boys B6 14:45 14:00
C3 KSV C2 14:00 13:00
C4 AFC 34 C3 12:30 11:40
C5 Vrone C3 11:30 11:45
C7 SVW 27 C9 13:15 12:15
MA2 Kadoelen sv MA1 12:30 11:00
MB1 HSV MB1 14:30 13:30
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 29+30 september

 groep 4 groep 3

 

Zat./Zon. 6+7 oktober

 groep 6 groep 5

 

Terreindienst:  

Zaterdag: 29 september

08:30 uur: Senioren 5

12:30 uur:  Senioren 5

 

Zondag:  30 september

09:00 uur:  Junioren B5

13:00 uur:  Junioren B5

 

Zaterdag:  

08:30 uur: Senioren 6

12:30 uur: Senioren 6

 

Zondag:  7 oktober

09:00 uur:  Junioren B6

13:00 uur: Junioren B6

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  29 september

 Paul Konijn en

 Raymond de Niet

Zaterdag:  6 oktober

 Paul konijn en

 Jan Bolt
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN

Het wel en wee van de junioren.

Het weekend van 15 en 16 september was het eerste speelweekend van de niet-selectieteams. Opvallend was de 
12-0 overwinning van A3 op V.Z.V, de 9-0 nederlaag van A4 bij S.V.W. en de 13-1 zege van C4 op het arme D.T.S. 
Voor A3 en C4 dus een bijzonder fraaie start en voor de A4 een lelijk begin.

Verder een gelijkmatige afspiegeling van winst, verlies en gelijkspel. B3 opende het seizoen met een 3-3 
gelijkspel. Beter deden de mannen van B4 het. Zij wonnen met 5-3. Ook B5 schopte er tegen H.S.V. 5 in en liet 
de ploeg uit Heiloo er 2 scoren. De andere Heilooër ploeg, Foresters B4, schopte er ook 2 in, maar dat was wél 
voldoende voor de winst tegen ons B6 (2-1).

Naast de 13-1 van de C4 nóg 2 overwinningen bij de c-junioren ! C3 stond tegen Vios bij de rust met 3-0 voor, 
maar wist die voorsprong niet uit te breiden. Het eindigde in 5-2. En ook C6 won en wel met 3-1 bij Koedijk C6. 
Een goed begin dus. Een kansloze nederlaag was er voor C5 tegen Reiger Boys(0-5) en op het veld ernaast deed 
de C7 niet onder want het werd tegen S.V.W. 0-6 !

Bij de selectieteams werd de derde speelronde afgewerkt. En dat betekende de derde nederlaag voor zowel 
A2 als C2. A2 verloor thuis ternauwernood van Alw.Forward A1 (1-2) En de C2 leed in Koedijk ook al een 
nipte nederlaag (1-0) tegen de plaatselijke C2. Gelukkig ook nog een positief bericht, want de A1 vierde de 3e 
overwinning op rij. Met goed voetbal werd Amstelveen direct geconfronteerd met de sterkte van ons A1. Bij de 
rust was het al 3-0 en het eindigde in 5-0. A1 dus voorlopig koploper ! Voor C1 was de reis naar Amsterdam er 
één met lood in de schoenen. Blauw Wit heette de tegenstander en dat was op voorhand natuurlijk al lastig. De 
boze droom kwam uit, want er werd met 5-1 verloren. Maar er komen zéker nog tegenstanders waar wél punten 
van gehaald gaan worden ! Waar B2 vorig seizoen nog kansloos verloor van Hollandia B2, werd er nu keurig 
gelijkgespeeld op Hoornse grond (2-2). Voor B1 was Koedijk natuurlijk een bekende tegenstander. De Koedijkers 
hadden weinig in te brengen en dropen met een 3-0 nederlaag af. B1 dus in de subtop !

Afgelopen weekend wist A1 zijn ongeslagen status tegen het Amsterdamse Blauw Wit te handhaven. Met veel 
gemak werd het 0-6, een koploper waardig ! Het zal voor de A2 een zwaar seizoen worden, want ook de vierde 
wedstrijd van het seizoen eindigde in mineur (dikke nederlaag bij de Blokkers) Ook de B1 deed prima zaken, want 
het even hoog staande Vitesse werd in eigen huis op een 0-2 nederlaag getracteerd. B2 leed de eerste nederlaag 
van ’t seizoen  (1-6 tegen de Spartanen) Voor C1 was EDO een maatje te groot, getuige de 0-4 nederlaag. Ook de 
C2 wacht nog op de eerste punten. Nu werd er met 0-2 verloren van Vrone C1.

Zowel B4 als B6 boekten een overwinning. Voor B4 was het een overwinning met een beetje naar smaakje, daar 
tegenstander Egmondia B1 de punten voor niets naar Oudorp kwam brengen (2-0). B6 daarentegen moest goed 
aan de bak tegen S.V.W. B4. Al snel stonden ze echter met 3-0 voor en dat was de basis voor een solide 5-3 zege. 
B5 had niets in te brengen bij AFC B5 (9-0 nederlaag) en voor B3 was Koedijk met 0-2 te sterk. We zagen C6 met 
3-2 winnen van AFC C5, nadat ze tot 10 minuten voor tijd nog met 1-2 achter stonden. De 2e overwinning al weer! 
Ook de C4 won voor de 2e keer. Na DTS was nu St. Adelbert met 6-0 de klos.  Een nederlaag was er voor C7 bij 
Vios C5 (1-5). Als we de krant mogen geloven, haalde C5 ten koste van Koedijk een overwinning binnen en verloor 
C3 met 3-1 bij Sint Boys.

Trainingsmiddag in de Herfstvakantie !

Abusievelijk hebben in de vorige Treffer vermeld dat de trainingsdag op een woensdag is.
Natuurlijk valt 18 oktober op een donderdag !
Spelers van C3, C4, C5, C6 en C7 en de meiden van de B- en C-junioren………..zet deze middag vast en geef je 
op via je begeleider !
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VERSLAGEN JUNIOREN C4
Kolping Boys C4-DTS C2  13-1
Het was lekker voetbal weer en de C5 van 2006-2007, heet nu C4. We mochten voor de eerste competitie wedstrijd tegen DTS 
C2.Het beloofde een zware wedstrijd te worden.Jasper had de week daarvoor zijn sleutelbeen gebroken, Barry en Yannick hum 
onder arm.Snel Rachently en Jassine even terug gehaald. Voor deze wedstrijd, zodat we toch 2 wissels hadden. Het liep met 
snel tiktak voetbal naar een makkelijke overwinning Kevin maakte in de 3e min. 1-0, gevolgd door een hard afstand schot in 
de 6e min. door Wouter 2-0, we moesten tot de 25e min wachten tot Robin  3-0 scoorde. Daarna werd het eentonig, Robin 4-0, 
Wouter 5-0  in één keer uit een corner. Jassine en Rachently zorgde voor de rust stand, 7-0.

 Na rust gingen we niet meer tiktakken , maar voor het eigen succes, en dat komt ons spel niet te goede. Het werd door Jassine, 
Rachently en weer Jassine 10-0.Door een goed benutte penalty werd het 10-1.De eindstand werd bepaald door Robin, Wouter 
en Kevin 13-1

Dat was een goed gevoel.

Adelbert C2-Kolping Boys C4  0-6
Op zaterdag 20 september gingen we naar Egmond Binnen voor de uitwedstrijd tegen Sint Adelbert C2. Weer hadden we 2 
gastspelers, Jeroen metselaar en Brain ter Horst.Toen de tegenstander het dachten we al gewonnen te hebben, het waren 
eerste 1e  jaar C.Dat word een makkie.We forceerde de wedstrijd en we lieten de bal het werk doen. St. Adelbert tikte er lustig 
op los en Kolping Boys had geluk dat we niet achter kwamen. In 18e min. maakte Wouter de 0-1. We moesten tot de 25e min 
wachten, totdat Kevin er 0-2 van maakte. Even voor rust maakte Brain er 0-3 van.

In de rust alle puntjes even op i gezet en gaan met die banaan. Nee dus we lieten ons toch weer verrassen, na 15 min. maakte 
Stefan Hoogewoning de 0-4 . Toen pas begon het weer te lopen het bekende voetbal kwam terug. Robin van Velthuizen maakte 
2 doelpunten zodat de wedstrijd 0-6 eindigde.

Een trouwe supporter

                           Trainingscursus “Techniektrainer”
Geachte trainer,

 We starten op 26 oktober 2007 met de cursus “techniektrainer” bij Kolping Boys. De 
cursus is voor alle trainers binnen Kolping Boys. 

De cursus zal op vrijdag 26 oktober, 2 november, 9 november en 23 november worden 
gegeven. De cursus start om 19.30 uur en bestaat uit praktijk en theorie. U bent dus 
ook actief op het veld. U ontvangt cursus materiaal en aan het einde van de cursus 

een certifi caat. 

Opgave; Stuur een e-mail naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl en vermeld daarbij je naam, 
het elftal wat u traint en telefoonnummer. 
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JUNIOREN C6 IN HET NIEUW(S) 
Kolping Boys C6 in het nieuw door voormalig sponsor Amsterdam Admirals!
Dankzij sponsor Tweakers.net speelt Kolping Boys C6 het komende seizoen in geheel nieuwe outfi t. Twekers.net is een 
internetdochter van het grote uitgevers concern VNU Media. Tot voor kort was Tweakers.net sponsor van de Amsterdam 
Admirals (American Football) dat recentelijk is opgehouden te bestaan. In Kolping Boys C6 ziet Tweakers.net een goed 
uithangbord voor verdere naamsbekendheid!

Naast kousen, broekjes en shirts voorzien van logo en rugnummers zijn alle spelers voorzien van tassen en trainingspakken. De 
trainer kan voor de dag komen in een trainingspak en Nico (coach) en Wilco(assistent coach en lijnrechter) zijn elk voorzien van 
een prachtige coachjas.

Verder bood het budget nog ruimte voor 5 prachtige 1e kwaliteit ballen, een ballenzak en een waterzak. Kortom aan het 
materiaal kan het dit seizoen niet liggen!

Namens de spelers en de technische leiding van Kolping Boys C6 wordt Tweakers.net hartelijk bedankt voor de royale 
bijdrage.

Trainer AZ traint Kolping Boys C6!
Niets was de leiding van de C6 eraan gelegen om de C6 goed aan het nieuwe seizoen te laten beginnen. Nick van der Vaart, 
trainer/coach van de AZ C-selectie, was gestrikt om op maandag 3 september op sportpark De Nollen een training te verzorgen. 

Alle 14 jongens waren, toch wel een beetje zenuwachtig, op tijd aanwezig. Onder de bezielende leiding van Nick volgde een in-
tensieve en leuke training vol afwisselende oefeningen. Na anderhalf uur zat de training erop. Nick werd door de jongens en de 
leiding heel erg bedankt voor deze clinic. Hopelijk vormt deze clinic mede de basis voor een leuk en succesvol seizoen.

Nagegaan zal worden of Nick bereid is later in het seizoen nog een keer een clinic te verzorgen. Misschien op het jeugdcomplex 
van AZ?

Zaterdag 15 september 2007   

Koedijk C6 - Kolping C6  uitslag: 1-3  
De eerste wedstrijd bij de junioren. De oefencampagne maar snel vergeten! Twee keer dik klop tegen reuzen (2e jaars ADO-20 
en SVW-27). Het weer was fantastisch en het veld goed! Het team is bijna hetzelfde als vorig seizoen. Alleen Ugur is naar de C-
selectie vertrokken, maar Brian is een waardig vervanger. De eerste helft is Kolping de betere ploeg. Dit resulteert uiteindelijk in 
de 0-1. Een schot van Roy wordt door de keeper niet goed verwerkt. Al snel daarna is het 0-2. Dit keer weet Michael de keeper te 
verschalken. Na de rust hetzelfde beeld, een sterker Kolping. Met name Dennis en Justin speelden een goede partij. Even niet 
opgelet en zowaar was het Koedijk die voor de 1-2 zorgde. Gelukkig dat Marnix attent stond te keepen anders was het nog gelijk 
geworden. Brian was enkele malen vlak bij een goal, maar ongelukkig in de afronding. Uiteindelijk is het Fabien die voor de 1-3 
zorgde. De eerste overwinning is een feit.

Zaterdag 22 september 2007    

Kolping Boys C6 – AFC-34 C5   uitslag: 3-2

Dankzij de sponsor Tweakers.net speelt Kolping C6 in spiksplinternieuwe kleding. Dit moet inspiratie geven voor grootse daden. 
Op het kunstgras is het Kolping dat het beste van het spel heeft. Er worden veel kansen gecreëerd, maar er wordt niet gescoord. 
Michael was vlakbij de openingstreffer, maart trof de paal. AFC was gevaarlijk in de counter, maar gelukkig stond de defensie 
onder leiding van Dennis zijn mannetje. Ook Marnix verrichte enkele goede reddingen. Uiteindelijk weet Brian op aangeven van 
Vigo voor de 1-0 te zorgen.

Na de rust opnieuw Kolping die de meeste kansen wist te schapen, maar niet scoorde. Dan weet je het, eerst een snelle counter 
die de 1-1 opleverde. Kort daarna weet Marnix een terugspeelbal van Roy niet goed te verwerken en dit betekende 1-2. Maar Kolp-
ing toonde veerkracht. Een snelle counter en op aangeven van Ryan was het Jack die met een prachtige volley de bal in een keer 
uit de lucht het doel in jaste, 2-2. Nog even zet Kolping alles op alles en dit leverde vlak voor tijd de verdiende winnende treffer op. 
Brain tikte met een uitgekiend schot de bal tussen een kluwen van spelers in de uiterste hoek van het doel, 3-2. 

De tweede overwinning op rij was een feit.

De Koots
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 26-sep 21:05 Thuis Noorderend DGAC / Vestering 2 9120 
Woensdag 3-okt 22:00 Thuis De Oostwal KSV 1 138968 beker
Maandag 8-okt 20:10 Uit Noorderend FCM/KRAS 5 10335 
Maandag 15-okt 22:00 Uit De Waardergolf zvv/wij Mazolas 1 139337 beker
Vrijdag  26-okt 19:00 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST ½ beurt
Vrijdag  26-okt 19:15 Thuis De Oostwal De Krocht 1 139744 beker

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Maandag 1-okt 19:00 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 1e beurt
Maandag 1-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater 12 139085 beker
Vrijdag  12-okt 22:00 Uit Sportcentr. de Weyver Apollo 68 1 9578 
Dinsdag 16-okt 21:00 Uit De Oostwal Vrone 8 139432 beker
Vrijdag 19-okt 21:05 Uit De Hoornse Vaart Amstelhoek 1 17421 
Maandag 22-okt 21:05 Uit De Meent Plubos 3 139641 beker

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  28-sep 22:00 Uit De Bloemen CZVV/Kart World 2 9230 
Vrijdag  5-okt 20:00 Thuis De Oostwal DGAC / Vestering 3 138886 beker
Woensdag 10-okt 21:50 Thuis Sportpaleis Alkmaar AFC 34 1 10350 
Vrijdag  19-okt 20:10 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennewater 6 139270 beker
    
Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  5-okt 21:50 Uit De Meent De Krocht 2 138868 beker
Vrijdag  12-okt 19:15 Thuis De Oostwal HZV/Het Vennewater 11 10312 
Vrijdag  19-okt 21:05 Thuis De Oostwal HZV/Het Vennewater 10 139444 beker
Vrijdag  26-okt 19:15 Uit De Enterij HSV 2 139851 beker

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag  28-sep 22:05 Uit De Oostwal PZC 4 9432
Vrijdag  5-okt 21:00 Uit Oosterhout Alkmaarsche Boys 4 11536
Dinsdag 9-okt 22:00 Uit De Oostwal Vrone 8 10005
 
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 10-okt 19:00 aanwezig Sportpaleis Alkmaar ZAALDIENST 2e beurt
Woensdag 10-okt 20:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar OZV/Eetc. de Otter DA5 10114 
  
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  5-okt 19:15 Uit De Meent Alcmaria Victrix B1 4269
Vrijdag  12-okt 20:00 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater B2 4325
Maandag 22-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart GSV B1 4419
      
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  5-okt 19:15 Thuis De Oostwal Tornado/AVéWé C1 147952
Vrijdag  12-okt 19:15 Uit De Opperdam zvv Volendam C1 147953
Woensdag 24-okt 19:15 Thuis De Oostwal FC ZVVO Sandow C1 147949

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES
MC1 in de Beker: De beste van de rest.
De bekerwedstrijden zijn de oefenwedstrijden voor de meiden van mc1. Maar liefst 4 wedstrijden moesten afgewerkt worden. 
Jong Holland, Alcmaria Victrix, WBSV en Limmen waren de concurrenten. 3 wedstrijden werd door de weeks en thuis afgelegd.
Maar liefst 3 x werd gewonnen: 4-1, 2-1 en 4-0! Helaas was er ook een nederlaag  en niet zo’n beetje ook. maar liefst 11-0 
van Alcmaria. Alcmaria was in deze poule een kalsse apart. Alle ploegen hebben hier nog dikker van verloren.Ik hoop dat we 
hiermee gelijk de grootste nederlaag geleden hebben voor dit seizoen.Shanice en Nikki wisten met ieder 3 doelpunten de 
leiding in het topscoordersklassement te nemen. We zijn in de poule 2e geworden. Alcmaria uiteraard eerste. Wij zijn de beste 
van de rest en daar mogen we best trotos op zijn. Of we hiermee ook verder gaan in de beker weet ik niet. We zullen het zien! 
Met de 4-0 overwinning in de laatste wedstrijd kunnen we vol goede moed de competitie in.

Voor verslagen van alle gespeelde wedstrijden  met foto’s kun je kijken op http://kolpingboysmc1.ditismijnteam.nl

groeten,
Marion

MC1 en de eerste competitiewedstrijd
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen. We gingen erg vroeg op pad richting Amsterdam. Gelijk de verkeerde afslag bij 
Kolping genomen, maar gelukkig liep het daarna helemaal gesmeerd in een sliert van 6 auto’s.Een beetje spannend was het 
natuurlijk wel. Maar Kolping begon best goed. De tegenstander was iets sterker, maar ook wij kregen kansen. Er werd goed 
gecombineerd en weinig peren naar voren. Dat zie ik graag! Helaas wilde de bal er niet in. Bij de tegenstander  wel en we gingen 
de rust in met een 1-0 achterstand. in de rust waren we het allemaal eens. De schouders eronder en we kunnen dit winnend 
afsluiten. Helaas: de 2e helft verliep niet volgens plan. Er kwam een hele grote sterke meid in die verschrikkelijk goed kon 
voetballen. Zij wist in haar eentje de gehele achterhoede te verschalken en de 2e helft gingen er maar liefst 6 in. Maar groot 
pluspunt: Ook wij wisten 2 keer te scoren! Manon B wist haar eerste doelpunt te maken en de goal van Mandy kan alleen maar 
grote klasse genoemd worden.Koppies omhoog, in mijn ogen was dit jullie beste wedstrijd tot nu toe. Volgende week wacht 
Fortuna Wormerveer.

Ouders die op de lijst staan om te rijden  voor de volgende uitwedstrijd:

Kim, Anouk, Manon Bloemink, Kim

Zaterdag 23-09-07 Kolping Boys MC1 - Fortuna Wormenveer MC2
Het begon allemaal heel onrustig. Geen kleedkamer, geen veld en geen scheidsrechter. Geen goede start dus. Gelukkig is 
het toch allemaal nog goed gekomen. Een beetje laat kwamen we op het veld en na een hele korte warming-up begonnen we 
aan de wedstrijd. Het werd al snel 1-0 door een fraaie goal van Kimberly. Daarna hebben we nog wat kansen gekregen maar 
steeds net naast. Totdat zomaar de keeper van de tegenstander in eigen doel rolde met de bal. 2-0 dus. De keeper van de 
tegenstander werd gewisseld en er kwam een betere voor terug. We gingen ons aanpassen aan het slechte niveau van de te-
genstander en gingen rommelig spelen. De rust stand was dan ook 2-0. De tweede helft was niet echt beter. De tegenstander 
kreeg zelfs nog kansen. Maar gelukkig stond daar Amanda nog die een prima wedstrijd speelde. Heel soms waren en mooie 
combinaties en stond alleen de keeper van de tegenpartij in de weg. Er was nog een mooi schot van Manon B. die er jammer 
genoeg niet in ging. De eindstand 2-0. 

Groetjes,

Roos

Kantinediensten:

Zaterdag  6oktober  

s´morgens 09.00 uur Evelien van Nieuwkerk

   Joy Rijnders

s middags 13.00 uur Gitta Carper

Zondag 7 oktober 

s´morgens 09.00 uur Sanne Vendel

Kantinediensten:

Zterdag  29 september  

s´morgens 09.00 uur Romy de Jongh

   Mechteld Korse   

s´ middags 13.00 uur Marije Ruijs 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 29 september

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D5 Alkm. Boys D2 09:00 08:30 Gerard Twisk
D7 KSV D4 10:15 09:45 Rob de Wit
D8 LSVV D4 11:30 11:00 Dick Makelaar
MD1 Vrij   
E3 Koedijk E3 09:00 --------- 
E6 Vrij   
E7 KSV E2 10:15 09:45 
E11 KSV E5 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E12 Graftdijk E1 09:00 08:30 
E13 SSV E2 11:30 11:00 Sean de Jongh
F1 Meervogels 31 F1 11:30 --------- 
F3 HSV F4 09:00 08:30 
F5 Vrone F4 10:15 09:45 Gert Jan de Boer
F7 Victoria O F4 10:15 09:45 
F8 Reiger Boys F9 09:00 08:30 
4 teg. 4 1e jaars F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Reiger Boys D1 11:15 ---------
D2 SRC D2 11:00 ---------
D3 Duinrand S D1 14:30 13:30
D4 AFC 34 D3 10:30 09:40
D6 VIOS-W D3 11:30 10:30
E1 ADO 20 E1 10:15 ---------
E2 Alkm. Boys E1 10:30 ---------
E4 HSV E2 10:30 ---------
E5 Limmen E2 09:00 08:05
E8 Dynamo E1 10:00 09:10
E9 Dynamo E2 11:00 10:10
E10 BOL E5 09:00 08:10
E14 Victoria O E5 11:15 10:20
E15 KSV E7 10:45 09:55
F2 Alcmaria Victrix F1 10:00 ---------
F4 Alcmaria Victrix F3 10:00 09:10
F6 Koedijk F5 08:45 08:00

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 Ebbeling      

Melanie Brakels        06-48969892

                           Trainingscursus “Techniektrainer”
Geachte trainer,

 We starten op 26 oktober 2007 met de cursus “techniektrainer” bij Kolping Boys. De 
cursus is voor alle trainers binnen Kolping Boys. 

De cursus zal op vrijdag 26 oktober, 2 november, 9 november en 23 november worden 
gegeven. De cursus start om 19.30 uur en bestaat uit praktijk en theorie. U bent dus 
ook actief op het veld. U ontvangt cursus materiaal en aan het einde van de cursus 

een certifi caat. 

Opgave; Stuur een e-mail naar hoofdjeugd@kolpingboys.nl en vermeld daarbij je naam, 
het elftal wat u traint en telefoonnummer. 
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Zaterdag 6 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 KSV D1 11:30 --------- Kees de Goede
D2 Succes D2 09:00 --------- Simon Jongkind
D3 Jong Holland D1 11:30 11:00 Dick Makelaar
D4 DTS D3 10:15 09:45 Jan Mienes
D6 HSV D4 10:15 09:45 Pertti Marees
E1 Foresters (de) E1 10:15 --------- 
E2 Koedijk E2 09:00 --------- 
E4 Reiger Boys E5 10:15 --------- 
E5 Jong Holland E2 11:30 11:00 
E8 SSV E1 11:30 11:00 Gert Jan de Boer
E9 Vrone E5 11:30 11:00 Sean de Jongh
E10 Flamingo s (de) E2 10:15 09:45 
E14 Reiger Boys E15 09:00 08:30 Ruben v.d. Velden
E15 Victoria O E5 10:15 09:45 
F2 Duinrand S F2 09:00  
F4 Egmondia F3 09:00 08:30 
F6 GSV F1 11:30 11:00 
4 teg. 4 1e jaars F-pupillen 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 SVW 27 D5 11:30 10:40
D7 LSVV D6 11:45 10:50
D8 Duinrand S D4 12:30 11:30
MD1 Foresters (de) D7 13:00 12:00
E3 Victoria O E1 11:15 ---------
E6 Limmen E3 11:00 10:00
E7 AFC 34 E9 09:00 08:10
E11 SVW 27 E10 10:15 09:25
E12 GSV E1 10:30 09:35
E13 KSV E6 10:45 09:55
F1 Alkm. Boys F1 10:30 ---------
F3 Adelbert St F1 09:30 08:35
F5 Alcmaria Victrix F4 10:00 09:10
F7 VIOS-W F8 09:00 08:05
F8 Foresters (de) F9 10:15 09:20

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Vrijwilligers gevraagd voor Grote Club Actie

Binnenkort gaat de Grote Club Actie weer van start. Wij vragen vrijwilligers voor het begeleiden van deze activiteit binnen 
Kolping 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

Nieuws:
AFGELASTINGSREGELING 
PUPILLEN
Bij algehele afgelasting door de 
KNVB wordt dit vermeld op Teletekst 
pagina 603.

Het gehele pupillenvoetbal valt onder 
District West 1 Categorie B.

Indien er wedstrijden worden afge-
last op de zaterdagmorgen zullen de 
begeleiders gebeld worden, die op 
hun beurt de spelers van zijn of haar 
team bellen. Het verzoek aan U is 
om niet naar het complex te bellen. 
De telefoonlijn is dan overbezet en 
wij kunnen niet gebeld worden door 
andere verenigingen over het al of 
niet doorgaan van de wedstrijden.
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PUPILLENVERSLAGEN
Slordig Kolping D2 veel te sterk 
voor VIOS-W: 9-0

Na twee weken gedwongen nietsdoen, 
kon Kolping Boys D2 eindelijk weer 
aan de bak. En ondanks dat de ploeg 
zeer slordig met de kansen omsprong, 
eindigde het eerste competitieduel met 
een monsterscore: 9-0. Vios-W was 
gewoon een maatje te klein voor de 
over het geheel soepel draaiende doe-
lpuntenmachine uit Oudorp. 

Toch duurde het nog tot aan de 20ste 
minuut voordat Kolping de score opent. 
Het is linksbuiten Julian die dan de War-
menhuizense goalie kansloos laat na 
aangeven van spits Chantal. Eerder had 
dit aanvalsduo een aantal opgelegde 
kansen om zeep geholpen. Maar na de 
openingstreffer begint het beter te draai-
en. Vijf minuten voor rust krijgt Julian op-
nieuw de bal, kapt zijn tegenstander uit 
en scoort beheerst: 2-0. Twee minuten 
later maakt Sietze de mooiste goal van 
de wedstrijd. Hij neemt de bal uit een 
breedtepass in een keer op z’n linker-
voet , waarna het leer in rechterkruising 
verdwijnt: 3-0. 

In de tweede helft zet een oppermachtig 
Kolping zijn zegetocht voort. In de 35ste 
minuut scoort Chantal uit een pass van 
Julian: 4-0. Tien minuten later is het de 
beurt aan Wouter – na aangeven van 
Chantal – die met een strakke schuiver 
5-0 aantekent. En nog is de beker niet 
leeg voor het arme Vios. Want na een 
lange spurt maakt Wouter zijn tweede 
goal: 6-0.

Vios is zo zwak dat ook de Kolping-verd-
edigers mee naar voren kunnen trekken. 
Een hoge inzet van linksback Charlie 
wordt door de roodzwarte verdediging 
slecht verwerkt, waarna Sietze 7-0 kan 
maken. De middenvelder heeft een pro-
ductieve bui, want even later scoort hij 
8-0: hattrick!!!. Tenslotte is het een hard-
werkende Chantal die uit een corner vijf 
minuten voor tijd de eindstand op 9-0 
bepaalt. De Kolping-verdediging met 
Wence als regisseur is oppermachtig en 
doelman Nick heeft weinig moeite de 
nul te houden.  

Paulus

SVW’27–Kolping Boys D4    2-2

De eerste competitiewedstrijd. Met al-
lemaal tweedejaars D-ers moet dit een 
oogstjaar worden. De bekerwedstrijden 
waren van het type tig-nul voor ons. Ei-

genlijk jammer dat er zo weinig tegen-
stand was. Voor onze keeper Leon was 
het oersaai. Voor het leren rondspelen 
was het een goeie oefening en wat dat 
betreft waren er mooie momenten bij.
Op het mooie SVW-complex waren de 
verwachtingen hooggespannen. Het be-
gon met wat aftasten en de eerste 10 
minuten gingen aardig gelijk op. Maar 
allengs kwam er meer druk van onze 
kant en was het wachten op het eerste 
doelpunt. Die kwam in de 18de minuut 
uit een corner, die eerst nog terug kwam 
bij Jesse en vervolgens naar Maarten 
werd geschoten. Hij schoot hem hoog 
in. Dat was vast het begin van veel meer 
punten, maar niks was minder waar. 
Vlak voor rust kreeg SVW een penalty 
toegewezen. Deze werd prachtig wegge-
tikt door Leon tegen de bovenlat, kaat-
ste het veld weer in en belandde alsnog 
hoog in het doel. Nou ja, dan maar met 
gelijkspel de rust in!

Maar het werd nog erger: SVW kreeg 
vleugels en stiefelde dwars door onze 
verdediging heen en maakte er stiekem 
nog een. Overrompeld en bedremmeld 
volgde de gang naar de kleedkamer. 
Maar ergens ook de gedachte dat het nog 
wel goed zou komen in de tweede helft. 
Het werd 2-2 in minuut 2 van helft 2 door 
Maarten (z’n 2de doelpunt). Opgetogen-
heid alom. Maar nee, het mocht niet zo 
zijn. Kansen genoeg, maar het echte af-
maken was er niet bij. Telkens verdween 
de bal netjes in de handen van de keep-
er, die hem heel eenvoudig in ontvangst 
kon nemen en niet naar links of rechts 
hoefde te duiken. De mannen begonnen 
haast te krijgen op weg naar het verlos-
sende winnende doelpunt. Jammer dat 
die er niet inzat, ondanks alle bruisende 
momenten. 

Het aardige aan zo’n wedstrijd is dan 
weer wel dat het tot de laatste minuut 
spanning oplevert! 

Louis

Alcmaria Victrix MD1 - KB MD1

Van het team van vorig jaar zijn 10 mei-
den vertrokken naar andere teams. Ko-
rtom, dit jaar een bijna compleet nieuw 
team. In het begin was het wennen, 
maar inmiddels raken ze steeds beter op 
elkaar ingespeeld. Vorige week de com-
petitiestart tegen LSVV. Het zag er goed 
uit met een groot aantal kansen. Maaike 
zorgde 2 keer voor een voorsprong, 
maar helaas was LSVV iets scherper in 
de afronding. Uitslag 2-5.

Alcmaria was de volgende tegenstander. 
Ook hier weer een goede start, Derya 
zorgde voor de 0-1. Daarna was het de 
beurt aan de spitsen van Alcmaria om 
iets aan de stand te veranderen. Zij 
liepen uit naar 4-1. 

Na de rust waren er weer een aantal 
momenten dat Kolping Boys dicht bij 
het doel van Alcmaria kwam. Alleen in 
de afronding waren we niet zorgvuldig. 
Het had makkelijk 4-4 kunnen staan. 
De achterhoede onder leiding van aan-
voerder Iris hield het achter goed dicht, 
Alcmaria liep nog wel uit naar 6-1 door 
2 gelukjes. Verliezen is niet leuk, maar 
gezien de vorderingen duurt het niet 
lang voor de meiden de eerste punten 
kunnen meenemen in de tas.

Matthieu

Fc-Uitgeest E1 - KB E1 3-5

Kolpingboys E1 zou E1 niet wezen als ze 
géén uitstekend begin zouden maken. 
De eerste paar minuten vlogen de doe-
lpunten er bij de tegenpartij weer in. KB 
stond al gauw met 0-4 voor! Maar toen 
begonnen de mannen wat af te zwakken 
en kon Uitgeest terug komen tot 1-4 
voor de rust en na de rust zelfs tot 3-
4. Spannend dus!! Maar de jongens van 
KB werden toch wel wakker geschud 
en kregen uiteindelijk nog wat kansen 
en de tegenpartij niet meer. De uitslag 
was uiteindelijk 3-5 voor KB . Weer mooi 
werk mannen, volhouden zo!!!

Michiel Hartman

Verslag E3 tegen SVW’27 E4:

De competitie is weer begonnen, 
vandaag moesten wij tegen SVW’27 E4. 
We misten Tom de keeper en hadden ver-
nomen dat Bas ziek was (beterschap), 
in plaats hiervan hadden we Jeroen op 
doel en Daan Muis in de verdediging en 
omdat de E3 nog steeds op zoek is naar 
een speler deed Jonathan ook mee.Het 
was heerlijk weer (zodra het weer ruikt 
dat we weer naar school moeten wordt 
het lekker warm) zodat voetballen een 
genot is om te mogen doen en voor de 
ouders natuurlijk heerlijk om naar te 
kijken. De wedstrijd begon iets later 
omdat SVW nog op zoek moest naar de 
keeperhandschoenen maar dat mocht 
de pret niet drukken. Na 5 minuten spe-
len kwamen we helaas op achterstand 
door en goede aanval van SVW. Kolping 
zetten zijn schouders eronder en na een 
fantastische solo van Daan Eskes maak-
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ten Kolping gelijk.

SVW ging ook niet bij de pakken neer-
zitten en kwam zowaar op voorsprong. 
2-1 en zelfs nog 3-1. Tim was lekker op 
dreef en maakte de 2-3 uit een afval-
lende bal van een hoekschop van de 
sterk spellende Wessel. Wessel zelf 
wist nog voor de rust de gelijkmaker te 
scoren zodat we met een 3-3 aan de 
spreekwoordelijke thee konden. Dam-
ian die in de eerste helft uitgevallen was 
met een blessure aan zijn enkel  kon in 
de 2de helft weer meespelen. Na een 
paar minuten in de 2de helft kwamen 
we weer op achterstand omdat SVW 
maar door bleef drukken, terwijl Kolping 
de beste kansen op de voorsprong had.
Gelukkig Maakte Gilliano na een goede 
combinatie met Damian de 4-4, Kolping 
kreeg toch een beetje vleugels en kwam 
helemaal in zijn element.

Schitterende acties en mooie combi-
naties maakte dat SVW het zeer zwaar 
kreeg. Tim maakte uiteindelijk de win-
nende coal 5-4. 

Gefeliciteerd mannen met de eerste 
competitie zege. Het kan een mooi sei-
zoen worden

Een voetbal ouder.
Kolping Boys F1 – AFC 34 F1 3-4

Na weken vol spanning en keiharde trai-
ningen was het dan eindelijk duidelijk 
wie er in de F1 en wie er in de F2 selec-
tie zou gaan spelen.

En afgelopen zaterdag was dan de eerste 
echte wedstrijd voor de competitie tegen 
AFC ’34. En AFC begon gelijk goed door 
snel te scoren, maar na een mooie aan-
val van rechts met Julian in de hoofdrol 
die de bal voorgaf op Sjoerd kwam kolp-
ing al snel weer op gelijk spel.

Helaas zorgde AFC al weer snel voor on-
rust door de 1-2 te scoren, maar  Chiel 
kwam op eigen kracht door de defensie 
van AFC en wist al snel de stand gelijk 
te zetten met een mooie treffer. Met 
2-2 de rust in en coach Jos was aardig 
tevreden over het spel van de mannen. 
Helaas ging het alweer snel mis na de 
rust, want er werd al snel een tegendoe-
lpunt gemaakt.

Gelukkig bracht Antonio de spanning 
weer terug in de wedstrijd door de keep-
er van grote afstand te passeren. En we 
hadden ook aardig wat kansen om de 
4-3 te maken, maar de bal wou gewoon 
niet in het doel. Na een paar prachtige 

reddingen van Nout die de 2e helft het 
doel verdedigde wist AFC toch de eind-
stand op 3-4 te zetten. Het eerste com-
petitie duel zou dus eindigen met een 
nederlaag, maar geen afgang want de 
Boys van Kolping F1 hebben laten zien 
dat ze allemaal een aardig potje kunnen 
voetballen.

Kolping Boys F2 – SVW F3

De Koning en de ridders van de ronde 
tafel!!

Na een goede oefencampagne en een 
4-0 winst vorige week bij Jong Holland, 
moesten de mannen deze week de 
degens opnemen tegen SVW. Op het 
eerste oog een zwaardere tegenstander 
dan Jong Holland. Maar ook nu hadden 
alle mannen er zin in. Alleen keeper JP 
die ondanks dat hij ziek, zwak en mis-
selijk was als een veldheer zelf het doel 
wilde verdedigen wetende dat zijn mak-
ers hem uit de wind zouden houden en 
de tegenstander op afstand. De wed-
strijd begon met een nieuwe coach die 
Matthijs vervangt omdat deze voortaan 
andere verplichtingen heeft. Veel suc-
ces hiermee en bedankt voor de afgelo-
pen tijd. 

Na het eerste fl uitsignaal werd al snel 
duidelijk dat de scheidsrechter niet par-
tijdig was maar er ook niet veel zin in 
had. Maar ja, wij zijn het selectie elftal 
F2 en winnen wel op eigen kracht. Het 
spel speelde zich midden op het veld af 
en onze mannen gingen voor niemand 
aan de kant. Al na 4 minuten was er een 
pas vanuit de verdediging op Roy, deze 
nam de bal mee en ging alleen op de 
goal af. Dreigde naar rechts en passe-
erde met een droge knal de keeper van 
SVW. 1-0. wat een actie. 

Daarna volgden meerdere schoten op 
goal maar zonder succes. Ook SVW 
kreeg zijn kansen maar onze verdedig-
ing stond goed. Giovanni, Dennis, Daan 
en Luka hadden alles onder controle. 
SVW kreeg een corner die met heel veel 
effect in een keer op de goal afging. De 
verzwakte keeper blokte hem, maar de 
bal kwam voor de voeten van een SVW 
speler die uithaalde, maar ook die werd 
door JP gepakt. Na weer een mooie 
counter van Kolping stonden we bijna 
op 2-0 maar, zo ver was het nog niet. 
Ook Justin liet weer van zich horen, een 
mooie solo langs meerdere spelers werd 
door de SVW keeper gestopt, volgende 

keer beter. Nick en Julian die sterk aan 
de bal waren maar niet tot echte doel-
pogingen kwamen.

2de Helft

Onze jongens kwamen fris uit de kleed-
kamer en dat was te zien aan de veld-
bezetting. Maar ook SVW gaf meer druk, 
toch waren de kansen voor Kolping. Af-
stand schoten van Giovanni en Justin 
werden door de keeper van SVW gestopt.
Halverwege de tweede helft kwam het 
mooiste moment van de wedstrijd. Jus-
tin kreeg de bal aan de linkerkant van 
het veld en ging op avontuur. Na een 
rush van wel 60 meter en ontelbaar veel 
gepasseerde tegenstanders knalde hij 
Kolping met een welgeplaatst schot op 
2-0. Fantastisch, dit was ook de eind-
stand.

De nieuwe coach zei na afl oop, dat hij 
trots was dat deze talenten voor Kolp-
ing Boys speelden en heeft er daar door 
nu extra veel zin in.

Jongens TOP, het was een genot om 
naar te kijken.

Een trotse vader 

Kolping Boys F3–Vrone F3   5 – 1

De sirenes gaan af, Alarmfase 1. Hel-
lup……   Thijs is geblesseerd!  Een 
gemene vleeswond in de voet van Thijs 
heeft hem gedwongen rust te nemen 
voor deze wedstrijd. Nu hebben we nog 
8 kanjers over om het op te vangen, 
maar toch…

Hoe gaan we dit oplossen. Thijs speelt 
voor en is als achterste man ook top. 
Tijdens onze geheime bespreking heb-
ben we weer onze tactiek afgesproken. 
Dan maar zonder Thijs, maar winnen 
gaan we. We zouden proberen om nog 
meer onze kant te houden aan de linker 
en rechter zijde. Dat blijkt best wel las-
tig te zijn. Helemaal omdat de heenweg 
rechts is en dan op de terugweg is het 
weer links. In de tweede helft schijn je 
het helemaal weer om te draaien. Nou, 
probeer dat maar eens te begrijpen en 
uit goed uit te voeren. De eerste helft 
was het wat lastig qua positiespel, maar 
de tweede helft ging dat weer een stuk 
beter. Doelpunten vielen er weer hoor. 
Onze mid-mid: Bas poeierde er 1 in de 
linker bovenhoek en goalgetter Daan 
vond het nodig om er 4 in te knallen. 
Deze prestatie zou onmogelijk zijn gew-
eest als Sam de keeper, Nick & Nick, 
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Dean, Pieter en Klaas niet zo waanzinnig hard gewerkt hadden in dit wederom tactische hoogstandje.

Maar nu wat anders. Waar ik al bang voor was….de eerste scouts van AZ lagen al weer in de bosjes bij de tweede paal. Duidelijk 
te zien was dat Simon Czommer, het  schietkanon van AZ, zijn enthousiasme niet onder struiken en bladeren kon steken, nadat 
Bas zijn kanonskogel erin had geschoten. Daar kon Simon nog “ein pfuntje”  aan zuigen. Zijn enthousiasme verraadde echter 
zijn aanwezigheid. Snel maakte hij zijn aantekeningen en sloop weer weg. We houden het in de gaten.

Kolping B. F3–Vitesse’22 F3; 4–3
Na een kleine nederlaag tegen SVW F3 in de beker competitie te hebben geïncasseerd, moest het er maar weer van komen. De 
offi ciële competitie in let op, de 2e Klasse was begonnen. En niet zo maar een wedstrijd, neeeeeh, we moesten tegen Vitesse 
F3. Nou en die kunnen voetballen hoor, die zitten erop. Gelukkig zijn wij er ook van, dus moest het wel een spannende wed-
strijd worden. Kolping had zoals gewoonlijk weer de geheime tactiek besproken in de kleedkamer, terwijl Pieter als spion de 
tactiek in een andere kleedkamer aan het afl uisteren was. Klaas gaat bij F4 de sterren van de hemel spelen en Jeroen komt F3 
helpen. Vitesse vulde op het veld 3 meter papier in vol met tactiek, om maar een manier te vinden om ons te kunnen verslaan. 
Eureka….dachten ze nog.

Of het een spannende wedstrijd werd, zo…echt wel. Eerst 1 – 0 voor, 1-1, 2-1 voor 2-2. Ok dit schoot niet op. Limonade 
moesten we hebben en een aanpassing aan de tactiek. In de tweede helft kwamen de apen uit de mouw hoor, het was een 
slim plan. Maar wat gebeurde er? Vitesse ging er vol tegen aan. Scoorde 2 minuten voor tijd de 2-3. Ja, helahola, dat gaat zo 
maar niet. We deden er nog een schepje bovenop. Pieter had zijn spionage activiteiten kunnen omzetten in een super doelpunt 
en met nog 1 minuut te gaan trokken we alsnog de overwinning naar ons toe met een doelpunt van onze doelpuntenmachine 
Daan. 4-3 voor Kolping! Tactisch, technisch en op inzet afgedroogd kon Vitesse terug naar de Puikman in Castricum en haalde 
Kolping de eerste 3 competitie punten binnen. 

We hebben deze keer geen scouts van AZ kunnen ontdekken, maar het schijnt wel dat er al een interne memo naar Louis van 
Gaal onderweg is van Simon Czommer. Ben wel benieuwd wat daar in staat…

1e jaars F pupillen
De eerste jaars F-jes moesten weer tegen elkaar. De zon schijnt weer, alle coaches zijn weer van de partij, en ook de kinderen.
De bedoeling was 4 tegen 4, maar nu was het 5 tegen 5, en er was bij het blauwe team zelfs een wissel.Alle kinderen waren 
verdeeld in een rood, blauw, groen of een geel team. Deze spelen dan tegen elkaar.

Het blauwe team, bestond uit Tim, Tom, Max, Puck, Lance en Erwin. Ze deden erg hun best, waarbij Tom goed verdedigde, Puck 
voor in het veld stond en zelfs een doelpunt maakte, net als Erwin. Tim verdedigde ook goed, en pakte vaak de bal af van de 
tegenpartij. Max en Lance vlogen ook over het veld om de bal naar voren te schieten, en dan het liefst in het doel.

De eerste wedstrijd werd 0-0, de tweede 2-0, en de laatste werd 1-2 of 3. Dat weten we niet meer.Maakt ook niet uit, want 
plezier, en leren voetballen staat voorop.

De coach Bram moedigde iedereen goed aan. Het was weer leuk.

Groeten van Tim en zijn moeder.

            Herfstvakantie Trainingsdag                
       Dinsdag 16 oktober 2007

                          Voor E5 t/m E15 en F3 t/m F8 
                                
                        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.


