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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

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

AFGELASTINGEN:
Teletekst: Nederland 1,2 en 3: Pagina 603 West 1 cat. A =1e, 2e, Da1, Da2, A1, A2, 
                Ma2, B1, B2, C1, C2 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

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

De Aftrap 

De trainingsdag voor de lagere C en D en meisjes junioren gaat helaas niet 
door. Dit vanwege de geringe inschrijven. De traingsdag voor de lager E en 
F pupillen gaat wel door. U vind het programma voor deze dag op de laatste 
pagina.

Verder wil ik jullie er op atent maken dat vrijdag 19 oktober de eerste 
klaverjasdrive word gehouden. Komt allen!

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK EN D1

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - Den Helder 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

-Good Bookers
De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland

Gedempte Nieuwesloot 4 1811 KT Alkmaar.
072-5153833

&
   -Intersport Megastore

       5000m2  Sport en Lifestyle
       Noorderkade 154, 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum 

Noorderarcade
 072-5140600

De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–Den Helder 1

Naam: Maarten Mienes    Leeftijd: 12 jaar Team: D4 Positie: spits

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     6 jaar

Op welke school zit je?    Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   Ajax

Welke speler is je voorbeeld?   Wesley Sneijder

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Willem ( Tielbeke van de D4 )

Welke muziek vind je mooi?    Van alles wat

Wat is je lievelingseten?    Maakt niet uit

Wat zijn je hobby’s     Voetballen en computeren

Wat is je lievelingswens?    Een keer meevoetballen met Ajax

Kolping Boys D1-Vrone D1
Het is zaterdagmorgen en goed voetbalweer; het zonnetje schijnt. Na ongeveer 10 minuten kwam er een corner voor Kolping. 
De bal werd goed genomen door Jasper. en word mooi ingekopt door Rutger: 1-0. Er waren mooie combinaties en dat leverde 
de 2-0 door Steven op. In de rust eerst een bekertje limonade en we werden opgepept door de trainers. In de 2e helft ging 
het er in het begin fel aan toe. Toch werd de bal door Kolping verovert. Alpay kreeg via, via de bal en scoorde 3-0. De counter 
kwam van Vrone , dat leverde een vrije trap op, op de 16 meter. Ze scoorde 3-1. De tweede goal van Alpay maakte de eind-
stand op 4-1. Samen hebben we hard gewerkt om de drie punten hiet te houden.

Groetjes, Steven

En wie de volgende keer schrijft is....................
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 13+14 oktober

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 20+21 oktober

 Groep 3 en 4 

Terreindienst:  

Zaterdag: 13 oktober

08:30 uur: Senioren 8

12:30 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  14 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

 

Zaterdag:  20 oktober

08:30 uur: Senioren 9

12:30 uur: Senioren 9

 

Zondag:  21 oktober

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

 

Secretariaat:  

Zondag:  14 oktober

08:30 uur:  R.Meijer

13:00 uur: Damescommissie

 

Zondag:  21 oktober

08:30 uur: J.Wijts

13:00 uur J.Ruijs en F.de Jong

 

Zondag 14 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e Helder Den FC 1 14:00  M. Meyners
2e Fort. Wormerv. 2 12:00  R.J.W. Langedijk
7e Dynamo 3 10:00 09:00 K. de Goede
10e ADO 20 10 14:00 13:00 M.Visser
Da1 RKHVV Da 1 14:00  A.M. Buter
Da2 Buitenveldert Da 2 12:00 11:00 T.v.Seijen
Da4 Vrij
A2 KSV A1 12:00 11:00 P.Kramer
A3 JVC A2 10:00 09:00 S.Jongkind
A4 vrij   
B2 Always Forward B1 10:00 09:00 A.Kokkelink

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
5e Dirkshorn 2 11:00 09:45
8e vrij  
9e HSV 7 12:00 10:45
11e Vrone 8 12:00 11:00
13e SSV 2 10:30 09:15
12e SVW 27 10 14:00 12:45
Da3 Sport. Kromm. DA1 14:00 12:30
3e Geel Zwart 30 2 11:30 10:00
C1 Roda 23 C1 10:00                   

Zondag 21 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
Da1 Purmerend Da1 14:00  W. Roozendaal
1e vrij   
2e vrij   
5e Flevo 2 12:00 11:00 K. de Goede
7e Zeevogels 3 10:00 09:00 S.Jongkind
11e SVW 27 7 14:00 13:00 P.Kramer
13e Koedijk 11 10:00 09:00 A.Kokkelink
12e Limmen 10 14:00 13:00 M.Visser
Da2 vrij   
Da3 Velsen DA1 14:00 13:00 F.de Jong
Da4 Victoria O DA1 12:00 11:00 GSB
A2 vrij   
A3 Winkel A1 12:00 11:00 N.Pater
B2 vrij   
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
3e LSVV 3 10:30 09:15
8e Rijp (de) 3 14:00 12:30
9e Berdos 4 10:00 08:45
10e LSVV 7 10:30 09:15
A4 Graftdijk A1 13:00 11:30
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CURSUS TECHNIEKTRAINER

                                                                                                                                      
                                               

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. 

 Dit is een unieke kans dus geef je snel op!!!!
 

Met sportieve groeten
 

Mark van Stipriaan en Phuong Nguyen
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PUNTSGEWIJS
•Scheidsrechterscursus.
De BOS opleiding voor scheidsrechters zal deze maand van start gaan en vindt plaats op de woensdagavond bij v.v. Vrone in Sint 
Pancras. Als er binnen de vereniging nog mensen zijn die de cursus willen volgen (we hebben er al weer 3), kun je je nog altijd 
opgeven bij Piet Ruijs, tel. 072 – 5642430.

Verdere informatie volgt nog.

•Reanimatie en defi brilatie.
Medio november zal bovengenoemde cursus  van start gaan bij Kolping Boys. De cursus wordt geleid door leden van het Rode 
Kruis regio Alkmaar.  De avonden zijn in ieder geval bestemd voor de scheidsrechters die toch als eerste op het veld staan en 
meteen ter plekke zijn als er iets mocht gebeuren op het speelveld. Verder denken wij aan mensen van de kantine, secretariaat, 
commissies en leden.

Voor deze cursus kun je je opgeven bij Martin Wijnen 072 – 5619047 en Piet Ruijs 072 – 5642430

Bij het behalen krijg je een certifi caat t..b.v. het gebruiken van de A.E.D. en voor het reanimeren.

•Brand
Afgelopen week is Rob Klanker en zijn gezin getroffen door een brand in hun woonhuis. De materiële schade was groot, maar 
gelukkig wisten zij zich allen in veiligheid te brengen.

Wij wensen ze veel sterkte toe de komende tijd!

Het bestuur

•Verslag ledenvergadering
In de volgende treffer treft u een uitgebreid verslag van de afgelopen ledenvergadering.

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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PROGRAMMA JUNIOREN

Zaterdag 20 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 S.R.C. A1 14:45  P.J.R. de Wit
B3 VIOS-W B2 14:45 14:00 
B5 LSVV B4 14:45 14:00 F. Veel
B6 Jong Holland B3 14:45 14:00 A.v.d.Velden
C1 Vrij!   
C2 Vrij!   
C5 Alcm. Victrix C3 13:15 12:30 H.Berghammer
C7 Hugo Boys C2 13:15 12:30 M.Wijnen
MB1 Oosterend MB1 13:15 12:30 J.Kraakman
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B4 Koedijk B5 14:45 13:55 
C3 Winkel C2 12:00 11:00 
C4 Dynamo C2 13:30 12:30 
C6 Foresters (de) C5 13:00 12:00 
MA2 VVIJ MA1 14:30 12:45 
MC1 Always Forw. MC1 14:00 12:45 
B1 Koedijk B1 11:45  BEKER
 

Zaterdag 13 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Argon A2 14:45  C. Nauta
B1 DWV B1 13:00  J.H.Loew
B3 Vrij !   
B5 Foresters (de) B4 14:45 14:00 
C3 Duinrand S C2 14:45 14:00 J.Kraakman
C4 LSVV C3 13:15 12:30 M.Wijnen
C5 Foresters (de) C4 13:15 12:30 A.v.d.Velden
C7 LSVV C5 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
MA2 Vreeswijk MA1 14:45 14:00 H.Berghammer
MB1 Vrij !   
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B4 Meervogels 31 B2 13:00 12:00 
B6 Vrone B3 12:15 11:30 
C2 de Flamingo’s C1 13:00 12:00 
C6 Jong Holland C3 12:30 11:30 
MC1 Purmerend MC1 12:30 11:00 

 
Zondag 14 oktober

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C1 Roda 23 C1 10:00  
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 13+14 oktober

 Groep 1 en 2

Zat./Zon. 20+21 oktober

 Groep 3 en 4 

Terreindienst:  

Zaterdag: 13 oktober

08:30 uur: Senioren 8

12:30 uur:  Senioren 8

 

Zondag:  14 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

 

Zaterdag:  20 oktober

08:30 uur: Senioren 9

12:30 uur: Senioren 9

 

Zondag:  21 oktober

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  13 oktober

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  20 oktober

Paul Konijn en Ton Groot
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !

29 september leed A1 de eerste nederlaag van dit seizoen. Tegen het sterke Purmersteijn was de eindstand al bij de rust 
bereikt (0-2). Nog niets aan de hand zou je zeggen, ware het niet, dat er afgelopen zaterdag ook geen punt behaald werd in 
Zaandam tegen Zaanlandia A1 (1-0).
Ook B1 leed deze zaterdag thuis puntverlies tegen het laaggeklasseerde D.E.M.(1-1) Duur puntverlies, want de achterstand 
op koploper Volendam bedraagt nu 5 punten. Gelukkig wonnen de B1-boys afgelopen zaterdag met 2-1 bij Foresters B1.
C1 moest naar koploper West Frisia en kwam daar met een 2-1 nederlaag vandaan. Zo’n kleine nederlaag geeft moed voor 
de komende, belangrijke, wedstrijden. En afgelopen zaterdag was het zo’n belangrijke partij. Stadgenoot Koedijk kwam op 
visite. In een oefen wedstrijd werd het nog 2-2. er zat dus muziek in !
En jawel hoor, de eerste 3 punten werden binnengesleept in een spannend duel (2-1). En nu deze lijn voortzetten, te 
beginnen a.s. zaterdag bij Roda’23 
A2 haalde het eerste punt tegen S.V.W. A2. Het bleef 0-0. En nu nog de eerste overwinning mannen , want afgelopen zondag 
werd het 5-0 bij Spirit.
B2 haalde met 6-1 uit tegen Vitesse B2, een ploeg waar nog een appeltje mee te schillen was vanwege de spelerspasaffaire 
in de niet gespeelde bekerwedstrijd.
En C2 is net als de C1 nog op zoek naar de eerste zege. In Heiloo was nu Foresters C2 met 2-0 de baas. En thuis werd er met 
2-3 van K.S.V. verloren.

Bij de overige teams 2 hele grote uitslagen.
C7 werd van het veld gevaagd door Duinrand S C3 (0-17), maar C5 herstelde de balans enigszins door L.S.V.V. met 16-0 
terug naar Langedijk te sturen.
C4 had het zwaar tegen Koedijk C4, maar wist een achterstand om te buigen tot een 3-2 zege. En zo zijn ze zomaar koploper 
! Ook in de stromende regen verloor C3 thuis met 5-8 van M.F.C. C1, al werd het na een achterstand eerst nog 5-5. C6 verloor 
in Heiloo van H.S.V. Het werd 3-1.
Afgelopen zaterdag wonnen alle lagere C-teams !! Mooi werk,mannen !
Bij de B-junioren alweer een overwinning voor B6. In Heemskerk wonnen ze met 5-3 van ODIN.
B5 speelde een enerverende partij tegen het lastige Jong Holland. Na een 0-1 achterstand werd de rust bereikt met een 3-1 
voorsprong. Het werd in de 2e helft 3-3, -3 voor Kolping, maar de oranjehemdem wisten er toch nog 4-4 van te maken. Een 
juiste uitslag.
B4 had het moeilijk en verloor de tweede wedstrijd van ’t seizoen met 3-0 bij Duinrand S B1. De eerste wonnen ze zonder te 
spelen van Egmondia. Voor B3 lijkt een zwaar seizoen aanstaande. Na Koedijk was nu H.S.V. B2 een te grote tegenstander 
(5-0 verlies)
Op zondag leverde A3 een puike prestatie door K.S.V. A2 met 16-1 naar ’t Kruis terug te sturen. En ook Koedijk A3 legde het 
loodje (1-10).
A4 daarentegen verloor met 8-1 bij S.S.V. A1.

                                         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

     Gaat Niet Door !!!!!
   Er is helaas te weinig belangstelling
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JUNIORENVERSLAGEN
Kolping Boys C4 – Koedijk C4 (3-2)

Het was op 29 september echt slecht 
weer, het goot de gehele wedstrijd. 
Het enige zonnetje was dat Yannick en 
Barry, na de gebroken armen die ze ee-
rder hadden opgelopen het weer gingen 
proberen. Een paar van ons hadden 
de C2 van Koedijk al tegen de C2 van 
Kolping Boys voor de beker gezien. Dus 
de Koedijk C4 moest lukken. Als alle 
kansen waren benut, dan hadden met 
rust zeker met 4 á 5 -0 voor moeten 
staan. Maar dat hun supersnelle spits 
Rick twee keer  uitbraak, stond Kolp-
ing Boys met 0-2 achter. met rust. In de 
21ste min. 0-1 met een lob over Jus-
tin heen, “stond echt te ver voor zijn 
doel”. Terwijl Kolping bleef aandringen 
en de druk opvoerde was het Rick die 
met zijn uitbraak in de 30ste min. er 0-
2 van maakte. Joost ging op hun spits 
Rick, een schakelde deze helemaal uit. 
De coach hamerde in de rust op het bez-
etten van het middenveld en niet met ze 
allen de aanval op te zoeken. Wouter, 
raakte voor de derde keer in een wed-
strijd geblesseerd. Steven de Jong en 
Robin van Velthuizen stonden aan de 
kant. Toen moest er een vrijtrap net 
buiten het stafschop gebied genomen 
worden. Yannick legde de bal neer een 
trapte deze over de keeper in het doel, 
1-2 nog 20 min te gaan. In de 25ste 
min. speelde het tiktak op het midden-
veld zich af. Johan op Kevin, Kevin een 
mannetje voorbij,. Speelde de bal op 
Robin die deze panklaar voor Yannick 
legde,  2-2. De druk werd opgevoerd. 
Achter werd het goed dicht gehouden. 
De verdediging van Koedijk werd in ei-
gen strafschopgebied teruggedrongen. 
In de 33ste min nam Wouter een vrije 
trap van links. Het was een kluwen van 
spelers. Het was Steven de Jong die ter-
gend langzaam de bal van linker naar re-
chter voet bracht, nog een stapje deed 
…. En de 3-2 maakte. Gelukkig de derde 
overwinning was binnen. 

Een trouwe supporter

AFC 34 C3 - Kolping Boys C4 (1-2)

Een prachtige dag bracht ons naar AFC 
34. We traden aan tegen de C3, onze 
naaste concurrent. Achter miste we Ste-
fan Hoogewoning, die voor twee weken 
absent is. Met Justin op doel , de achter-
ste vier bestond uit Sander Makkes, 
Joost Huese, Steven de Jong en Barry 
de Koning. Op het middenveld hadden 
we Johan van der Sluis, Wouter Korse, 

Jeroen Metselaar en Arthur Pijpeart. De 
twee spitsen waren Robin van Velthui-
zen en Yannick Zuurbier. We namen van 
af het begin het initiatief, met Wouter 
en Johan op het middenveld werden 
ze door Steven in de rug gesteund. Na 
6 min. maakte Wouter na een rush de 
0-1.  Yannick en Robin waren ook dicht 
bij een doelpunt, het was de keeper van 
AFC 34 die dat een paar maal in de weg 
stond. Nadat Kevin Leeuwenkamp en 
Devon Hoogland in de ploeg gekomen 
waren werd de druk op het doel van AFC 
34 opgevoerd. Dat we maar met 1-0 de 
rust haalde was onbegrijpelijk,had meer 
in gezeten. Na de limonade duurde het 
8 min. tot dat AFC 34 er het 1-1 van kon 
maken. We vielen even terug, net als 
aan het eind van de eerste helft. Er was 
geen aansluiting op het middenveld. En 
met 5 spitsen op een rij gaat dat dan 
niet lukken. De tegenpartij slaat die linie 
zo over en staan dan ineens voor de ver-
dediging van Kolping Boys. Deze werd 
goed door Joost en Steven geleid. Joost 
schakelde de spits van de tegenpartij zo 
als gewoonlijk uit. Wij beginnen het als 
normaal te ervaren, maar het blijft knap. 
Maar in de laatste 20 min. van de wed-
strijd speelde we ons tik tak spelletje. 
Een kwamen de kansen van zelf weer. 
Dat vanaf de corner, met de hulp van een 
verdediger van AFC 34, een 2-1 overwin-
ning mee ging naar sportpark de Nollen 
was grandioos. Ook dit doelpunt was aan 
Wouter te danken. Dat we te onrechte 
een penalty meekregen klagen we niet 
om, Robin van Velthuizen die deze had 
gekregen, wist het ook niet. Maar goed, 
Helaas miste Robin deze buitenkans. 
Onze naaste concurrent heeft nu ook 
3 verliespunten. Nu is het wachten op 
Jasper, wanneer hij weer mag meedoen, 
waarschijnlijk na de herfstvakantie.

Een trouwe supporter

HSV C4 - Kolping Boys C6 (3-1)

Het was bar en boos weer. Toch was het 
veld goed bespeelbaar. Al snel bleek dat 
dit een lastige tegenstander zou worden. 
Een fysiek sterke en stugge ploeg. Hal-
verwege de eerste helft werd een voorzet 
door Justin niet goed weggewerkt en de 
bal verdween langs de tevergeefs grab-
belende Marnix in het doel. Vlak voor 
rust toch de gelijkmaker. Ricardo R. gaf 
een prima diepte pass op Brian en deze 
schoot vervolgens beheerst de 1-1 bin-
nen. Na de thee was het HSV dat snel op 
voorsprong kwam. De potige spits van 

HSV profi teerde van niet goed opletten 
en schoof de 2-1 binnen. Niet veel later 
volgde een afstandschot en het was 3-
1. Kolping wist de tweede helft weinig 
kansen te schapen en kwam er eigen-
lijk niet aan te pas. Het was duidelijk 
dat HSV een van de betere ploegen is in 
deze poule.

Kolping Boys C6 - SVW’27 C7 (7-1)

De weersomstandigheden waren fan-
tastisch. Op deze zonnige middag zou 
Kolping laten zien dat de ploeg goed 
kan voetballen. De afgelopen week was 
er fl ink volgens het ‘Útrecht concept’ 
getraind! Dat dit zijn vruchten zal afl ev-
eren zou vandaag al blijken. Al vanaf het 
eerste fl uitsignaal was het Kolping dat 
de toon zette. Toch was het SVW dat de 
score opende. De razendsnelle linker-
spits denderde op links iedereen eruit, 
gaf voor en meteen was het raak, 0-1. 
Kort daarna gaf Vigo goed af op Brian, 
en deze zorgde met een goed schot 
voor de 1-1. Kolping nam vervolgens de 
tegenstander in de wurggreep. Na wat 
tactische aanwijzingen  speelden Jus-
tin en Ryan de gevaarlijke rappe linker-
spits volledig uit de wedstrijd. Het blok 
Roy, Ricardo R. en Dennis stond als een 
huis waar geen doorheen komen was. 
Jack stond op links een puike partij te 
spelen. Vlak voor rust werd het na weer 
een fraaie combinatie 2-1 (Brian) en ver-
volgens 3-1. Ditmaal was het Mike die 
na weer een fraaie combinatie de bal 
fraai binnen wist te schieten. Na werd 
het gaspedaal nog wat dieper ingetrapt. 
SVW kwam af en toe gevaarlijk door, 
maar de verdediging stond als een blok. 
Eigenlijk kreeg Marnix op een enkele 
keer na bijna niks te doen! Uit een vrije 
trap schoot Brian (met zijn linker) de 4-1 
binnen. Ricardo R. haalde even later uit 
voor de 5-1. Het team bleef goed combi-
neren en dat resulteerde in de 6-1. Het 
was Mike die zijn tweede van de dag bin-
nenschoot. Vlak voor tijd stond Ryan op 
het punt de 7-1 binnen te schieten, maar 
hij werd ruw onderuit geschopt. Dennis 
schoot vervolgens beheerst de pingel in 
de rechterhoek, 7-1. Als nog wat zorgvul-
diger met de kansen was omgesprongen 
waren de dubbele cijfers mogelijk gew-
eest. Het moet gezegd worden, iedereen 
speelde vandaag een prima wedstrijd.  

De Koots
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 9 november

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 2-nov 21:05 Thuis De Oostwal SCALA 1 11882 
Vrijdag 9-nov 22:00 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV 4 12959 

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
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
Woensdag 31-okt 21:05 Uit De Stap De Heertjes 3 12026 
Maandag 5-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SVW ‘27 11 12966 

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 2-nov 22:00 Thuis De Hoornse Vaart Zien De 2 12192
Donderdag 8-nov 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennewater 7 12648

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 2-nov 19:15 aanwezig De Oostwal ZAALDIENST 1e beurt
Vrijdag 2-nov 22:00 Thuis De Oostwal SVW 27 9 12153 
Vrijdag 9-nov 20:10 Uit Sportpaleis Alkmaar Ossenhooft 1 12657 

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 9-okt 22:00 Uit De Oostwal Vrone 8 10005
Vrijdag 9-nov 20:10 Thuis Oosterhout Hovocubo 10 12502
 
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 
Maandag 29-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater DA4 11956
Woensdag 7-nov 21:05 Uit Noorderend Puinhoop United DA1 12739
  
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag  12-okt 20:00 Thuis De Hoornse Vaart HZV/Het Vennewater B2 4325
Vrijdag 19-okt 19:15 Uit De Oosterven de Rijp GSV B1 152445
Maandag 22-okt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart GSV B1 4419
Vrijdag 2-nov 19:15 Uit De Watertoren WS/WinkelMakel. B2 4482      
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Woensdag 31-okt 19:15 Thuis De Oostwal Tornado/AVéWé C3 147955
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten dames:

Zaterdag 13 oktober:

s’morgens 09.00 uur

Esther ter Steege+Simone Vrasdonk

s’middags 13.00 uur

Stephanie Visser

Zaterdag 20 oktober:

s’morgens 09.00 uur

Lonneke Alkemade+ Nathalie Berg-
mans

s’middags 13.00 uur

Mellisa Bieman

Kolping Boys Da1 – UVS Da1 (3-0)
Met wat vertraging start Kolping Boys aan de wedstrijd tegen UVS. De eerste mi-
nuten verlopen rommelig en Kolping zoekt naar de juiste vorm. UVS krijgt in de be-
gin fase de beste kansen maar weet deze gelukkig niet te verzilveren. In het laatste 
kwartier van de eerste helft komt Kolping iets beter in haar spel en creëert meteen 
een aantal kleine kansen. Helaas verzuimt Kolping het tempo verder omhoog te 
gooien en blijft veelvuldig de lange bal hanteren. In de laatste minuut van de eerste 
helft (begint een soort handelsmerk te worden) komt Roos sterk oplopen, niemand 
van UVS pakt haar op dus Roos haalt verwoestend uit en via de vingers van de 
keeper van UVS landt de bal in de goal 1-0.

In de tweede helft begint Kolping sterk en trekt de stijgende lijn van de eerste helft 
door. In de 54ste minuut is het weer raak na een mooie dribbel van Brigitte, weet 
Andrea, op een perfecte pass van Brigitte, de 2-0 binnen te tikken. Kolping Boys 
temporiseert enigszins (toch wat geleerd van Wartburgia) en blijft de duels veel-
vuldig winnen. Leonie heeft nog een goed schot uit de 2e lijn maar deze zeilt net 
over. In de 70ste minuut scoort Martine uit de draai na een scherpe pass van Ilja die 
de keeper van UVS niet onder controle weet te krijgen 3-0. UVS legt door blessure-
behandelingen veelvuldig het spel stil. Kolping Boys creëert nog een aantal kansen 
maar iedere keer lukt het net niet. De eindstand is dan ook 3-0.

Greetings number 5.

ADO’20 MC1-Kolping Boys MC1 (0-4)
Regen, regen en nog eens regen. Maar de voetbal ging gelukkig wel door. Op naar Heemskerk. Zonder de geblesseerde Mandy 
en Sammy moesten we het opnemen tegen meiden die dachten ons wel even op te rollen. Onderschatting! De eerste helft 
ging redelijk gelijk op, met goed voetbal van ADO’20 en veel gevaar van Kolping. Het gevaar werd ook nog omgezet in doe-
lpunten. Roosmarijn wist op aangeven van Amanda in de 15e minuut over de lange keeper de bal in het doel te krijgen. ADO 
bleef ondertussen goed overspelen, echter strande de voorhoede continu op onze verdediging met als uitblinker Amanda. Kim 
kreeg genoeg te doen op doel, maar echt gevaarlijk werd het nooit. In de Blessuretijd van de eerste helft (Er waren alleen geen 
blessures geweest) kwam RoosMarijn 1 op 1 voor de keeper en maakte dit koelbloedig af. 2-0. Verkleund door de regen gin-
gen we de 2e helft in. Na de rust nam Kolping ook het voetballend initiatief. ADO kwam er niet meer aan te pas. Nikki wist na 
grabbelen van de keepster de 3-0 binnen te tikken. Daarna werd alles een beetje rommelig. ADO trok zich terug en wij gingen 
met z’ n allen mee, waardoor het wel erg druk werd voorin. Het leverde nog wel een doelpunt op van linksback Manon B. Zo zie 
je maar meiden, nooit iemand onderschatten. Ik weet zeker dat ADO dat nooit meer zal doen! Gefeliciteerd met de mooie 4-0 
overwinning. 

Kolping Boys MC1- IVV Landsmeer MC1 (3-2)
Vandaag stond IVV uit Landsmeer op het programma. IVV dat door drukte op de weg pas laat het veld op kwam. Dus scherp 
starten en dan gelijk over ze heen walsen. Helaas ook wij begonnen niet heel sterk. Weer veel peren naar voren, zonder doel. 
Gelukkig zagen jullie in dat dit niet echt werkte. Shanice en Manon werden op het middenveld wat meer gevonden en ook de 
samenwerking met Roosmarijn en Nikki lijkt steeds meer vanzelf te gaan. Kimberly heeft keihard gewerkt als rechtshalf. Nu 
begon het erop te lijken. Op aangeven van volgens mij Roosmarijn wist Nikki 1 op 1 met de keeper te komen en maakte dit 
koelbloedig af! Dat is lekker: een voorsprong. Het leek wel of we hierdoor wat rustiger werden, waardoor de kansen zich gingen 
opstapelen. Jullie weten dat blinde peren naar voren niet mijn favoriet zijn, maar sommige:: Manon bracht een hele hoge en 
harde bal naar voren vanaf net na de middellijn. De keepster van IVV bedacht zich deze bal na de eerste stuit pas te pakken. 
Dit bleek een foute keus want de bal stuiterde hoog over de keepster in de goal. 2-0. Vlak voor tijd kreeg IVV nog de kans op 
2-1, maar door een weergaloze redding van keepster Kim gingen we met 2-0 rusten. Het leek wel of de 2e helft een heel ander 
team op het veld stond, onzeker en onzorgvuldig. IVV rook bloed en ging er vol voor. De 2-1 was dan ook snel gemaakt. Tot 
overmaat van ramp werd het ook nog 2-2. Onee, we zullen het toch niet weggeven. IVV kreeg nog kansen, maar wij ook. Nikki 
wist gelukkig de 3-2 niet zo lang voor tijd te maken. Gefeliciteerd meiden met weer een overwinning. D 3-2 gaf aan dat jullie je 
terug kunnen vechten in een wedstrijd. Knap hoor. 

 

Autorijders voor de aankomende 2 wedstrijden:

Purmerend:         Roosmarijn, Cindy, Kimberly, Nikki

Always Forward:  Sanne, Kyleigh, Manon P, Daphne
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 13 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D2 Kolping Boys D4 09:00  Ouder
D3 Kolping Boys D5 10:15 09:45 Ouder
D7 Kolping Boys D8 11:30 11:00 Ouder
MD1 Kolping Boys D6 10:15 09:45 Ouder
E3 Kolping Boys E5 10:15  Ouder
E6 Kolping Boys E11 11:30 11:00 Sean de Jongh
E7 Kolping Boys E12 09:00 08:30 Ouder
E8 Kolping Boys E14 11:30 11:00 Ouder
E10 Kolping Boys E13 09:00 08:30 Ouder
F1 Kolping Boys E9 11:30  Ouder
F2 Kolping Boys E15 10:15  Ruben v.d. Velden
F3 Kolping Boys F4 10:15 09:00 Nick Brouwer
F5 Kolping Boys F7 09:00 08:30 Ouder
F6 Kolping Boys F8 09:00 08:30 Ouder

Na afl oop wedstrijden schiet elk team penalty’s op het grote trainingsveld ! 
   
E2 Vrij   
E4 Vrij   
4x4     
1e jr. F Vrij   
MINI Vrij   
    
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Alkmaarse Boys D1 10:30 
D4 Kolping Boys D2 09:00 08:30
D5 Kolping Boys D3 10:15 09:45
D6 Kolping Boys MD1 10:15 09:45
D8 Kolping Boys D7 11:30 11:00
E1 Den Helder E1 12:00 
E5 Kolping Boys E3 10:15 09:45
E9 Kolping Boys F1 11:30 11:00
E11 Kolping Boys E6 11:30 11:00
E12 Kolping Boys E7 09:00 08:30
E13 Kolping Boys E10 09:00 08:30
E14 Kolping Boys E8 11:30 11:00
E15 Kolping Boys F2 10:15 09:45
F4 Kolping Boys F3 10:15 09:45
F7 Kolping Boys F5 09:00 08:30
F8 Kolping Boys F6 09:00 08:30

  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
   Gaat Niet Door !!!!!
     Er is helaas te weinig belangstelling

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:          (Tijdelijk)

Marrian de Vries       072- 5617201

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling      

Melanie Brakels        06-48969892

ONDERLING PROGRAMMA 13 
OKTOBER

Vanwege de herfstvakantie heeft 
de KNVB 13 Oktober geen competi-
tieprogramma vastgesteld uitge-
zonderd de D1 en E1. 

Om de teams toch te laten voetbal-
len is er een onderling programma 
vastgesteld. Hierdoor hebben wij ook 
de mogelijkheid om een groot aantal 
teams de voorronde penaltyschieten 
te laten afwerken.  

VOORRONDE PENALTYSCHIETEN

Na de wedstrijden  starten we met 
de voorronde van het jaarlijkse pen-
altyschieten. Elk team schiet na 
hun wedstrijd penalty’s op het grote 
trainingsveld. De winnaar van elk 
team gaat door naar de grote fi nale 
op nieuwjaarsdag voorafgaand aan 
de nieuwjaarsreceptie.

GEEN TRAINING HERFSTVAKANTIE 

In de herfstvakantie zijn er GEEN 
trainingen voor de pupillenteams. 

Zaterdag 13 Oktober zijn de 1e 
jaars F-pupillen en de MINI-pupil-
len VRIJ
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Zaterdag 20 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Hollandia D1 11:30  Kees de Goede
D4 Jong Holland D2 10:15 09:45 Jan Mienes
D5 Flamingo s 64  D2 09:00 08:30 Gerard Twisk
D6 Berdos D3 10:15 09:45 Simon Jongkind
D8 Koedijk D7 11:30 11:00 Ouder
MD1 SRC D6 11:30 11:00 Dick Makelaar
E2 Vrone E1 09:00  Ouder
E6 DTS E4 11:30 11:00 Sean de Jongh
E10 Reiger Boys E12 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E11 Limmen ME2 10:15 09:45 Nick Brouwer
E13 Kolping Boys E12 09:00 08:30 Ouder
F1 Duinrand S F1 11:30  Ouder
F2 Flamingo s 64 F1 09:00  Ouder
F3 Jong Holland F2 09:00 08:30 Ouder
F5 BOL F2 10:15 09:45 Ouder
F6 BOL F3 10:15 09:45 Ouder
F8 SVW 27 F12 09:00 08:30 Ouder
      
4 tegen 4  1e jaars F-pup 09:00 08:35 
MINI Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Helder Den FC D2 09:30 
D3 Vitesse 22 D2 11:30 10:25
D7 Vrone D5 13:00 12:10
E1 Sp. Krommenie E1 12:00 
E3 BOL E2 09:00 
E4 Foresters (de) E4 10:15 
E5 Egmondia E1 09:30 08:35
E7 Hugo Boys E1 11:00 10:05
E8 SVW 27 E8 10:15 09:25
E9 Reiger Boys E9 08:45 08:00
E12 Kolping Boys E13 09:00 08:30
E14 Koedijk E12 09:45 08:55
E15 LSVV ME1 10:30 09:35
F4 Jong Holland F5 10:00 09:10
F7 Reiger Boys F8 08:45 08:00
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

OUDERS LANGS DE LIJN, FIJN DAT ZE ER ZIJN

TIPS VOOR DE OUDERS

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

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

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

-Laat het coachen over aan de trainer

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

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

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

-De wedstrijd is al moeilijk genoeg.

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

-Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt

GROTE CLUBACTIE PUPILLEN

Ook dit jaar doet Kolping Boys mee 
aan de grote clubactie.

Belangrijk voor ons, want een groot 
deel van de opbrengst komt ten 
goede aan de jeugd.

Voorgaande jaren verkochten de 
pupillen zelf loten, waarbij er 
fanatieke leden waren maar de 
meeste deden er heel weinig aan. 
Bovendien geeft het incassosysteem 
enorm veel werk.

We gaan nu bij de pupillen, net zoals 
bij de junioren en senioren, 2 loten 
per jeugdlid verkopen.

De loten kosten €2,50 p.stuk dus 
€5,00 per spelertje. Ter info: dat 
is €4,- voor de club. Meer loten 
kopen kan ook. Geef dat door aan je 
begeleider.

Zaterdag a.s. hebben de begeleiders 
lijsten, waarop zij dit bijhouden.

Over een paar weken krijg je de 
loten, waarbij je betaalt aan je 
begeleider.

Achter geld aan zitten binnen een 
team, is niet het leukste klusje voor 
een begeleider, werk dus mee en 
betaal op tijd.

De Grote Clubactie geldt voor alle 
pupillen, dus ook de selectie elftal-
len

Veel succes en je weet waar je het 
voor doet.

Gerard Twisk
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PUPILLENVERSLAGEN
KOLPING BOYS D2

KOPIE VAN HET GROTE AZ?

SRC D2 - Kolping Boys D2 (3-1)

Na de simpele overwinningen op Vrone, 
Koedijk en vorige week op VIOS-W moest 
de D2 op deze druilerige zaterdag afrei-
zen naar Schagen. Dat dit duel niet zo 
makkelijk zou worden stond al vast. De 
enorme overwinning van SRC vorige 
week ging rond als een lopend vuurtje. 
Ze hadden hun tegenstander werkel-
ijk van de mat geveegd met 19-0. We 
waren dus gewaarschuwd. De D2 kwam 
een ietwat gehavend de wei in, er waren 
heel wat kleine pijntjes en we moesten 
zonder 0nze rotsvaste verdediger Char-
lie deze klus zien te klaren. Na de aftrap 
wist SRC, binnen een minuut, de totaal 
ontluisterde verdediging van Kolping te 
omzeilen en met een boogballetje de 
bal in de touwen te prikken. Tjeee... wat 
gebeurd hier! Gaan wij ook roemloos ten 
onder? Maar Kolping wist zich te herpa-
kken en wist met mooie combinaties veel 
kansen te creeren. Helaas kwamen de 
meeste mooi bedoelde passes niet aan 
door het goede verdedigende spel van 
SRC. Wij hadden het beste van het spel, 
maar scoren lukte niet. Er werd door 
Kolping te lang doorgebreid in de 16 en 
dat leidde steeds weer tot balverlies. 
Zelfs de opbeurende tekst “je hoeft de 
bal niet in het doel te plassen, je kan ‘m 
d’r gewoon inschieten”, hielp niets. SRC 
kwam echter weer met een snelle coun-
ter en wist weer op dezelfde manier door 
de verdediging heen te lopen en met een 
boogje de bal tussen de palen te park-
eren. Dat was dus met een 2-0 achter-
stand de kleedkamer in. Ook in tweede 
helft kregen we hetzelfde spelbeeld te 
zien, Kolping had het meeste balbezit en 
was vooral actief op de helft van SRC, 
maar vrijwel alle passes en aanvalen 
strandden op de sterke verdediging van 
onze tegenstander. We kwamen zelfs 
drie keer alleen voor de keeper, maar 
ook dat resulteerde niet in een treffer. 
Zoals ook bij het grote AZ, lukte het de 
wellicht mindere tegenstander wel. Uit 
een snelle tegenaanval kwam, alweer 
met een boogbal, het derde tegendoe-
lpunt op het scorebord. De koppies 
gingen wel even hangen, maar dat du-
urde niet lang. Het spel werd echter wel 
harder en beide ploegen knokten voor 
wat ze waard waren. Dit harde werken 
resulteerde vlak voor het laatste fl uitsig-
naal toch nog in een fraaie tegentreffer. 
Dave wist de afvallende bal, vanaf grote 

afstand, heel fraai over de keeper heen 
te krullen, 3-1. Kort daarna klonk het 
eindsignaal en moesten we, met onze 
eerste nederlaag van het seizoen, hu-
iswaards keren.

Jammer de bammer,

maar ik blijf trots op jullie

Rob

Kolping D2 treft in Succes opnieuw te 
zwakke tegenstander (10-1)

Het is duidelijk: Kolping Boys D2 zit in 
een zeer onevenwichtig ingedeelde na-
jaarscompetitie. Werd de eerste wedstr-
ijd tegen Vios met grote cijfers (9-0) ge-
wonnen, vorige week in Schagen moest 
de Oudorpse ploeg het hoofd buigen voor 
SRC (3-1). En afgelopen zaterdag kwam 
er weer een zwakke broeder op de bez-
oek: Succes D2 uit Hippolytushoef. Het 
werd een ‘walk-over’:10-1. Maar als het 
vizier van met name de aanvallers Mar-
tin en Chantal scherper had gestaan, 
dan had niemand opgekeken van een 
twee keer zo grote uitslag. Kolping ging 
fl itsend uit de startblokken. Sietze ont-
popte zich – druk strooiend met diepte-
passes - als de architect van de aanval. In 
de 5e minuut bereikte hij met een boog-
bal Martin. De kleine spits kopte achter-
waarts door naar Justin, die op zijn beurt 
met een listig lobje de Succes-keeper 
verschalkte: 1-0. Nog geen minuut later 
maakte Chantal er met een droge knal 
2-0 van. En weer twee minuten later be-
reikte een pass van Sietze rechtsbuiten 
Julian die 3-0 scoorde. De rust brak aan 
met een veilige 5-0 voorsprong na tref-
fers van Martin en Chantal. In de tweede 
helft vervolgde Kolping de ingeslagen 
weg. De ver opgerukte rechtsback Jes-
per bediende spits Chantal die haar hat-
trick aantekende: 6-0. En halverwege de 
tweede helft was het opnieuw Chantal 
die 7-0 scoorde na strak aangeven van 
alweer  Sietze. De gemakzucht sloop 
echter in het spel en de Kolping-verd-
ediging – die het enkele weken zonder 
de geblesseerde Charlie moet stellen 
– maakte een paar slordige fouten. Bij 
het uitverdedigen en het terugspelen op 
doelman Nick ging het al een paar keer 
bijna fout. In de 50ste minuut maakte 
Succes daar gretig gebruik van en redde 
de eer: 7-1. Toch waren de ‘kokkers’ geen 
partij voor de ploeg van coach Thijs van 
den Oord. In de rust had hij afgesproken 
dat zijn spelers moesten proberen na 
hooguit twee balcontacten af te spelen. 

Dat kwam er niet helemaal uit, maar het 
belette de ploeg niet uit te lopen naar 9-
1 door doorpunten van Wouter en Mar-
tin. De regelmatig oprukkende Jesper 
bepaalde met een mooi afstandschot de 
eindstand uiteindelijk op 10-1. Volgende 
week zal blijken wat deze uitslag waard 
is. Dan moet Kolping uit tegen Sporting 
S, dat Succes al eerder met maar liefst 
19-0 verpletterde...

Paulus            

AFC’34  D3 – Kolping Boys D4(1-7)

Het regende en toch was het leuk. 
AFC’34 was best sterk maar ze gingen 
makkelijk in hun doel, hoewel het veld 
drassig en modderig was. We hadden 
het best moeilijk maar fysiek en mentaal 
waren we gewoon beter. Het eerste doe-
lpunt kwam van AFC’34, maar nog in de 
eerste helft kwam de stand tot 1 – 3 voor 
ons, door Jesse, Maarten en Emiel. Toen 
de tweede helft begonnen was kwamen 
Lars en Sander erin, toen viel alles open 
voor ons. De stand in de tweede helft 
werd fl ink opgevoerd tot 1 – 7 voor ons, 
door Yannick 2x en Maarten 2x. Door de 
opmerkingen vanaf de zijlijn konden we 
afl eiden dat ze ons de coryfeeën van het 
veld vonden.

Van Jesse en Emiel

Kolping Boys D8 –LSVV D4

Zaterdagmorgen 11:30 uur, de regen 
kwam met bakken uit de lucht, en wij 
moesten voetballen. Heerlijk!, de geur 
van het gras de bal en onze vaste sup-
porters.LSVW begon de wedstrijd nadat 
Berry de tos had gewonnen en gekozen 
had voor het doel. LSVW begon de wed-
strijd sterk en zette onze verdediging 
hard aan het werk. Duncan moest een 
paar keer fl ink aan de bak en met een 
paar goede reddingen zorgde hij dat we 
niet vroeg op achterstand kwamen. Na 
10 minuten was het toch helaas zo ver, 
een corner van LSVW werd hard en zuiver 
ingekopt 0-1. Daar stonden we dan, 0-1 
achter en de regen dacht ons wel klein te 
maken. We probeerde via onze centrale 
verdedigers op de ons geleerde manier 
op te bouwen, Dave en Daniel staan als 
een blok achterin en met de positie wis-
seling van Berry naar het middenveld 
krijgen Sam die rechtsachter speelt en 
Ramiro onze linksachter meer ruimte 
om op te komen. Dissannio kreeg een 
mogelijkheid via een goede combinatie 
van Raul en Alexander de bal en schoot 
op doel maar raakte de buitenkant van 
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de paal. LSVW kwam steeds beter in 
zijn spel en maakte de 0-2 door een 
afstandschot die over de duikende Dun-
can heen ging. Kolping zette zijn aanval-
spel door en werd steeds gevaarlijker. 
Na een mooie actie van Jeroen werd Rijk 
onze rechterspits aangespeeld, deze 
combineerde met Luca die de bal bij Al-
exander wist te krijgen. Deze schoot op 
doel maar de keeper wist de bal met de 
vuisten weg te boxen, de bal werd hierna 
de 16 uit gepoeierd waarop Berry alert 
reageerde en de bal in één keer op zijn 
slof nam. 1-2 in de rechterkruising, Ber-
ry liep al halverwege het schot te juichen 
omdat hij wist dat hij erin zou gaan. 
LSVW nam het heft weer in handen en 
maakte het ons middenveld en verdedig-
ing lastig. Gelukkig werd gefl oten voor 
de rust zodat we even naar de trainer en 
begeleider konden luisteren en een bek-
ertje limonade konden drinken. In de 
2de helft begonnen we fel en dat zette 
zoden aan de dijk. Na een minuut of 10 
stevige druk van Kolping wist Rijk na een 
combinatie met Raul de 2-2 binnen te 
schieten. Er ontstond nog een discussie 
over buitenspel maar de grensrechter 
hield de vlag naar beneden. Een span-
nende strijd was losgebarsten, werd 
het winnen, verliezen of gelijk spelen. 
De wedstrijd ging gelijk op met kansen 
heen en weer. Dissannio deed wat van 
hem verwacht werd en was zowel voor 
als achterin te vinden. Youri die goed in-
gevallen was speelde zeer degelijk met 
zijn maatje Ramiro aan de linkerkant die 
steeds goed de combinatie zocht met 
Raul of Alexander. Luca liep de longen 
uit zijn lijf achter de middenvelders aan 
en het werd steeds spannender. Uitein-
delijk bleef het bij de 2-2 en al met al 
konden wij wel leven met deze eind-
stand.

Goed gespeeld mannen, volgende keer 
gaan we winnen.

Groet, Jullie trainer. 

Kolping Boys E3 – Koedijk E3 (5-5)

Zaterdagmorgen voor de 6de keer deze 
week vroeg opgestaan om te zorgen dat 
we om 08:15 aanwezig zijn voor de derby 
der lage landen. Onze E3 tegen Koedijk 
E3. Na de fantastische wedstrijd tegen 
Reigerboys stonden de jongens te pope-
len om hetzelfde kunstje te herhalen 
tegen Koedijk. De scheidsrechter had 
voor de aftrap gefl oten en onze jongens 
zaten er gelijk lekker op. Zeker het be-
gin was weer om te smullen, jammer dat 

Koedijk op 0-1 (Tom zat er nog lekker bij) 
kwam en het smullen werd vechten (in 
de goede zin van het woord natuurlijk, 
met eerlijk voetbal). Bas stond goed op 
te letten en schoot uit een corner de 1-
1 binnen.  Lang konden we niet van de 
gelijke stand genieten want Koedijk wist 
gauw de 1-2 binnen te schieten, Tom die 
goed stond te keepen baalde als een sti-
er maar bleef geconcentreerd om zo een 
goed vervolg aan de wedstrijd te geven. 
De fl itsende combinatie begonnen weer 
een beetje te lopen en Wessel wist een 
afvallende bal geweldig in te schieten. 
Wessel, je bent goed bezig! 2-2. Kolping 
had hierna de beste kansen op een vo-
orsprong maar Koedijk wist de 2-3 bin-
nen te schieten en wij wilde niet met een 
achterstand de rust in. Damian maakte 
uit een zogenoemde frommel situatie 
(niet goed verdedigen van Koedijk) de 
3-3 binnen en zo gingen we ook de rust 
in. Na de limonade was de aftrap voor 
ons, de wedstrijd vervolgde (zoals ook al 
voor de rust) in een hoog tempo. Gilliano 
kreeg de bal via Tom die daarvoor met 
een mooie actie zijn directe tegenstand-
er was gepasseerd en wist de bal hoog 
over de verdediging van Koedijk in de 
voeten van Damian te plaatsen, die wist 
raad met de kans en tikte in de korte 
hoek de 4-3 binnen. Eindelijk hadden 
we de begeerde voorsprong in handen. 
De wedstrijd begon nu echt los te komen 
en Koedijk zette af en toe onze verdedig-
ing fl ink aan het werk, het was wachten 
op de 4-4. Die viel dan ook waardoor het 
weer gelijk stond! Tot onze schrik kwam 
Koedijk op 4-5, en met nog 5 minuten te 
spelen was dit wel even slikken. Tim liep 
de longen uit zijn lijf en samen met Daan, 
Tom en Bas zorgde ze voor de aanvoer 
van de ballen op de 3 voorhoede spe-
lers. Wessel maakte acties en had ook 
het overzicht, Gilliano die vaak de bal 
gespeeld kreeg maakte ook zijn acties, 
je kon zien dat Kolping technisch verder 
was dan Koedijk. De laatste minuut was 
bijna aangebroken, Damian kreeg de 
bal van Bas en maakte een actie waar-
door de verdediging van Koedijk op het 
verkeerde been gezet werd, met een 
schot/sliding schoot hij de bal langs de 
uitgekomen keeper. 5-5, Koedijk baalde 
want die dachten met de volle 3 punten 
naar het noorden van Alkmaar te gaan 
en probeerde uit alle macht nog de win-
nende goal te maken.  Het werd nog een 
heel spannende minuut, Koedijk kreeg 
nog een paar corners (waar Tom steeds 
goed of met zijn vuist of voet aanzat) en 

na een verdedigende actie bij de afval-
lende bal fl oot de scheidsrechter af. De 
eindstand 5-5. Het was een leuke wed-
strijd om te zien, hoog tempo veel tech-
niek,  wat het voetbal zo leuk maakt om 
naar te kijken. De penalty’s gingen iets 
minder deze keer maar dat veranderde 
de stemming niet. Al met al een terechte 
uitslag van een sportieve tegenstander, 
Koedijk bedankt voor de wedstrijd en we 
hopen in Koedijk wel met de 3 punten 
naar huis te gaan.

Groet, een voetbal ouder.

Opdam E1 - Kolping Boys E3 (15-4)

Niet zo vroeg als gewoonlijk vertrokken 
wij naar Opdam (niet Barry) om te voet-
ballen tegen de E1. Bij aankomst was 
het even schrikken gezien het wel de D1 
leek waar we tegen moesten voetbal-
len. Als wij 3 passen namen deden zij 
er 1. Bij aanvang bleek dat de schrik ter-
echt was, de ballen werden zo hard op 
doel geschoten dat er geen houden aan 
was, Tom deed zijn uiterste best helaas 
lukte het gewoon niet. Kan hier vertellen 
dat we gevochten hebben als leeuwen, 
technisch de betere waren, 4 goals ge-
maakt hebben en er 15 tegen gekregen 
hebben maar dat doe ik niet. Mijn ob-
jectieve mening is dat Opdam E1 niet 
echt in deze pool thuishoort en appel 
met peren vergelijken laat ik graag aan 
andere over. Goed gevoetbald jongens,  
volgende keer hopelijk een (fysiek) geli-
jkwaardige tegenstander.

Een voetbalouder.

Kolping B. E4 – Alkmaarsche B. (5-4)

Het tweede competitie duel voor de 
E4 begon voorspoedig. Nog voordat 
de mannen ook maar een bal hadden 
aangeraakt hadden ze de eerste prijs 
al gewonnen. Door twee enthousiaste 
vaders werden de jongens geheel in het 
nieuw gestoken. Allemaal een compleet 
nieuwe outfi t aangeboden door KPMG 
en Uranus beheer. De wedstrijd begon 
goed. De bal ging goed in het rond en er 
werd aanvallend gespeeld. Ook de verd-
ediging sloot goed aan waardoor er bijna 
alleen op de helft van Alkmaarsche Boys 
werd gespeeld. Deze manier van spelen 
leverde direct een aantal goede kansen 
op waarvan er voor rust al 4 uiters effec-
tief werden afgerond. Slechts een tegen 
treffer werd er geïncasseerd. De wedstr-
ijd leek eigenlijk al gespeeld. Vol goede 
moet werd er aan de tweede helft be-
gonnen. Het spel van Alkmaarsche Boys 
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werd echter steeds dreigender en er 
werd meer druk uitgeoefend op de ver-
dediging van Kolping Boys. Het resultaat 
was dat het al snel 4-3 werd. Door de 
werklust en inzet werd het toch nog 5-3. 
De vermoeidheid bij Kolping Boys sloeg 
echter toe en Alkmaarse Boys bleven 
maar aanvallen waardoor het ook nog 5-
4 werd. Met samengeknepen billen wer-
den de laatste 5 minuten gespeeld. Het 
bleef gelukkig bij wat schoten op doel en 
dankzij het harde werken en gezamen-
lijk verdedigers bleef het 5-4, waardoor 
de eerste 3 punten in de competitie voor 
de E4 zijn binnen gehaald. Op naar HSV 
volgende week en laten we er voor gaan 
om ook de tweede helft het goede spel 
te behouden.

Wastas nummer 1

Alcmaria V. F2–Kolping B.  F3 (0-1)

In de bekerwedstrijden hadden we Alc-
maria Victrix F3 al de oren gewassen en 
afgedroogd om ze met een 9-2 overwin-
ning achter te laten. Oei, we hadden de 
eer aangetast van de club. Wat denk je? 
Voor de competitie geen F3, maar een 
echt selectie team, namelijk de F2. Dat 
werd werken geblazen voor onze helden. 
In onze geheime bespreking werd de 
tactiek bepaald om 8 tegen 8 te spe-
len. Geen wissels, dus met z’n alle buf-
felen. Snel het kunstgras op en spelen 
maar. Nick E speelde de sterren van de 
hemel en was de storende kracht van 
KB. Hij pakte meer ballen af dan je voor 
mogelijk kon houden. Dat ging gepaard 
met hier en daar en correcte sliding op 
de bal. AU…., dat deed pijn zeer zeg. 
Slidingen op droog kunstgras kunnen 
erg pijn doen. Hier en daar een piep 
klein traantje en toch weer doorgaan. 
En het werd een partijtje spannend zeg. 
We zouden gaan buffelen op het veld, 
maar het leek meer op Leeuwen. Jeu-
tje, wat werkten de helden van F3 hard 
zeg. Het veld werd zelfs vochtig van al 
het zweet dat van de mannen afgutste. 
Er werd super goed gespeeld. Niet ied-
ereen wil altijd in de verdediging voet-
ballen, maar opdracht is opdracht en 
de achterroede inclusief het doel was 
compleet dichtgespijkerd met klasse en 
inzet. Super! En toen het moment...... 
Na een verschrikkelijke overtreding op 
16 meter van het doel…. Vrije trap voor 
KB. Dean pakt de bal en mikt eerst met 
zijn rechter, toen nog even met zijn link-
er oog, hoorde de fl uit en schoot hem 
in de uiterste hoek strak het doel in. 

De shirts gingen over de hoofden van 
onze helden, 0 -1 voor Kolping. De rest 
was een stukje cake. Rondspelen en als 
ware professionals de wedstrijd uitspe-
len tot het eindsignaal klonk. Afgelopen 
week hebben we via onze spionnen nog 
een Interne Memo van AZ onderschept.

INTERNE MEMO AAN MENEER LOUIS 
VAN GAAL VAN AZ

Sehr Geehrte trainer Meneer Louis van 
Gaal,

Wij bij AZ gaan niet zo erg goed en ver-
liezen te veel punten in de competitie. 
Dat is niet zo mooi. U zit al een tijdje met 
uw handen in het haar om een listig plan 
te verzinnen hoe we weer beter worden. 
Ik ben tijdens mijn stiekeme scouting 
activiteiten op KB F3 gestuit. Ik zag daar 
een team wat het door u gevraagde to-
taal aanvallend voetbal speelde. Mijn 
advies aan u is om in cognito de vol-
gende wedstrijd van dit team te gaan 
bekijken. Wellicht moeten we een aantal 
spelers contracteren? Mit Freundlichen 
Gruβen, Simon Czommer.

Nou opletten dan maar of we Louis van 
Gaal langs de lijnen gaan zien………

Kolping Boys F3 – HSV F4 (2–3)

Ja, je leest het goed, F3 heeft verloren! 
Deze keer stonden we toevallig een 
keertje achter toen het eindsignaal 
klonk. Hoe kon dat nou gebeuren zeg? 
Nou dat ging zo. Ten eerste, het was 
zaterdag weer erg vroeg, dus niet alle 
helden konden op tijd bij onze geheime 
bespreking aanwezig zijn ???  Pffff en 
we moesten tegen F4 dus dan moeten 
wij wel beter zijn. Hiep-hiep-hoera, Thijs, 
was weer terug van zijn vervelende bles-
sure en we hadden al bewezen dat wij 
tactisch en voetballend onnavolgend 
konden zijn. Kortom…..een makkie. Nou 
echt niet. HSV had de beschikking over 
Scott. Wie is dat dan? Nou Scott is 1 
meter groot en kan 3 keer sneller lopen 
dan iemand anders. Ook deed zijn grote 
broer mee. Scott zijn broer is ongeveer 
1 meter 60 lang en kan 3 keer harder 
schieten dan een ander.  Tja, hier had-
den we allemaal even geen rekening 
mee gehouden. Voor we goed en wel van 
start waren, stonden we al  0-2 achter. 
Het had wel 0-5 kunnen zijn als wij onze 
eigen Jeroen niet als achterste man had-
den en onze Super Sam niet op doel had-
den staan. Deze 2 kanjers hebben heel 
wat doelpunten voorkomen. HSV werd er 
een beetje gefrustreerd van en het spel 

werd harder. Gelukkig, het rustsignaal 
klonk, op naar de gele grenadine in de 
kleedkamer.  FF praten met de mannen. 
Professioneel hadden onze helden alle 
tactische tips en opdrachten in hun oren 
geknoopt.  De 2e helft was voor Kolping. 
Onze helden voerde hun opdracht met 
verve uit en we kwamen binnen geen 
tijd op 2-2 gelijk. We hadden kunnen 
winnen als Guus geluk met ons mee 
zou doen in plaats van Piet Pechvogel. 
Super Sam had ook nog eens pech dat 
zijn uittrap, die waarschijnlijk direct in 
het doel van de tegenstander terecht 
zou komen niet gestopt werd door een 
HSV-er met zijn gezicht. Dat deed fl ink 
zeer en Sam voelde zich er een beetje 
schuldig door. Maar hij kon er natuurlijk 
niets aan doen. We waren allemaal een 
beetje aangeslagen.  We zetten alles 
nog eens op alles, maar uiteindelijk 
verloren we de wedstrijd nipt met 2-3. 
Trouwens, we hebben deze keer geen 
AZ Scout kunnen spotten in de bossies. 
Er heerst zeker paniek bij AZ, want ze 
blijven verliezen. Ze verliezen zelfs van 
AJAX. Als het zo door gaat ben ik toch 
bang dat er aan onze helden getrokken 
gaat worden. Weet je wat… wij gaan op 
zoek naar een eigen sponsor contract 
voor de helden van Kolping F3. 

 Met vriendelijke groet,  Erik Zonneveld

Adelbert F1 – Kolping Boys F3 (iets 
van 9-1 ofzo)

Dat hebben wij weer hoor. Moeten we 
naar Adelbert en wat blijkt…. Zit daar 
een team op ons te wachten die zich zelf 
F1 noemt. Wij zijn toch F3 en moeten 
wij dan tegen F1?  Nou ja dachten onze 
helden. We gaan er gewoon voor. Als 
een wervelwind van start dan maar. Dat 
hielp. Na weer zo’n onvoorstelbare moo-
ie actie scoorde Nick-éé vanuit een on-
mogelijke hoek de 0-1 voor Kolping.  We 
hadden Adelbert wakker gemaakt hoor. 
Gelukkig hadden we Super Sam op doel 
staan. Met zijn linker hand in de rechter 
boven hoek, terwijl hij de ballen met zijn 
rechter voet het doel uit schopte. Onder-
tussen kopte hij de ene na de andere 
kanonskogels goed gemikt het doel uit. 
Even later volgde er een snoekduik van 
wel 2 meter ver in de nog verdere hoek 
om zo de bal die wel 175 km per uur 
ging te stoppen. En terwijl Sam dit alle-
maal deed, schoot hij met gemak de bal-
len weer ver het veld in, om de volgende 
uitdaging aan te gaan. Super Sammie is 
the man! Oh ja we verloren met iets van 
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9-1, of 8-1 of 10-1 of weet ik het. Maakt niet uit, want het was tenslotte F1 waar we tegen speelde. Gelukkig is de toekomst van 
F3 veilig gesteld voor de hoge afkoopsommen van AZ die voor onze spelers zouden worden geboden. We hebben ons eigen spon-
sor contract binnen gehaald. Bij de ingang van de kleedkamer stond een gedeelte van de technische staf van AZ, zeer verdekt 
opgesteld. En net toen zij hun slag wilden slaan, zagen ze dat onze 9 helden van F3 compleet in een nieuw gesponsord Kolping 
outfi t klaar waren voor de strijd. Duidelijk teleurgesteld dropen ze af. Ze waren te laat en F3 was duidelijk niet te koop. Sterker 
nog, we gaan voor de lange termijn planning. We zullen ons tactisch nóg verder ontwikkelen en dit jaar het merendeel van onze 
tegenstanders op inzet en uithoudingsvermogen pakken. Het zal mij niet verbazen als Louis van Gaal binnen kort toch een keertje 
zelf komt kijken. Een F3 team die al veel heeft gewonnen en ook nog eens een doelpunt maakt tegen de F1 van Adelbert en ze 
daarna op penaltys verslaat, moet wel een interessant team zijn, toch……

Alkmaria V.  F3  -  Kolping B. F4 (5-2)

Op een druilerige zaterdag ochtend zonder onze laatste man Adil op weg naar Alcmaria. Voor de wedstrijd zagen we het fanatisme 
van de jongens van Victrix. Na het fl uitsignaalbleken de mannen van Kolping toch net iets fanatieker,maar diverse goede schoten 
richting doel gaven toch nog geen voorsprong. Na twee ballen op de neus van Sam moest deze met een bloedneus even van het 
veld. Zeven tegen zes,direct stonden we 1-0 achter. Ook Fabian werd fl ink te pakken genomen en vlak voor rust werd het nog 2-0 
na een grove overtreding op Tom. Na rust leken we de draad weer op te pakken met een pegel van Tom vlak naast doel. Alcmaria 
begon steeds beter te spelen en we kregen het steeds moeilijker. Keeper Jay pakte de bal nog een aantel keer goed weg,en een 
verre uittrap zorgde er later voor dat Jurre met gemak de 2-1 maakte. Maar toen zakte we wat in. 3-1,4-1,5-1,volgde elkaar snel 
op,maar toch gaven we niet op. Nog één laatste actie van Kolping (goed zo Klaas),één minuut voor tijd toch nog 5-2 van Jurre

Mannen goed gestreden!

Coach André

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

                                  Dinsdag 16 oktober 2007
Alle spelers die zich opgegeven hebben dienen om 9.45 uur aanwezig te zijn en 
om 10.00 uur omgekleed op het veld te staan.

Programma; 
                         ‛s Morgens van 10.00-12.00 uur
                                      Lunch van 12.15-13.00 uur
                                ‘ s middags van 13.00-15.30 uur

We hebben als programma o.a. Techniektraining en Footbattle.

Wat is Footbattle?
Footbattle is de pure vorm van voetbal. Snel sportief waar alleen winnen telt. Er 
wordt 2 tegen 2 gespeeld op een veld omgeven door opblaasbare boarding. De 
wedstrijden worden begeleidt door een DJ met heavy beats.

                        


