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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 

Na de verloren thuiswedstrijd tegen Helder 1 en een vrij weekeinde, staan er 
nu 2 uitwedstrijden op het programma. De 1e is a.s. zondag UIT tegen Vrone. 
Een echte derby. Succes.

Dames 1 is het a.s. weekeinde vrij een speelt daarna een uitwedstrijd.

Verderop in de treffer vindt u nieuws over de technische dag voor scheidsrech-
ters, de hoofdprijs die te winnen valt bij het klaverjassen en de tussenstand 
van de Herman de Reus bokaal.

De Redactie 
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UITSLAG EERSTE KLAVERJASDRIVE

Uitslag Klaverjasdrive vrijdag 19 oktober 2006
Zo de kop is er weer af van het klaverjasseizoen 2007/2008. Voor Gerard en mij is dit ons laatste seizoen, 
maar niet getreurd de opvolging staat al te popelen om het stokje over te nemen. Oftewel ook de komende 
jaren bent u minimaal 7 x per voetbalseizoen verzekerd van een vrijdag in de kantine en de mogelijkheid om 
historie te schrijven.

Deze afgelopen vrijdag togen een 60 tal mensen richting onze kantine om wederom een gooi te doen naar 
onze Super Hoofdprijs (zie de aankondiging elders in ons clubblad) die wederom beschikbaar is gesteld 
door:

Volop gezelligheid en kaarten op scherpst van de snede heeft ertoe geleid dat het eerste resultaat van dit 
seizoen er als volgt is uit komen te zien:

1e prijs:  Siem en Jan  5438 punten
2e prijs: Salvatore en Francis 5297 punten
3e prijs:  Gab en Bas  5291 punten
4e prijs  Ab en Ben  5047 punten
5e prijs: Rob en Hanco  5006 punten
6e prijs  Romke en Gerrit 4972 punten
Poedel: Michel en Carla 3315 punten (pffff je zult toch zo starten)

Dan natuurlijk belangrijk om de volgende datum alvast weer in de agenda te noteren:

Vrijdag 16 november om 20:00 uur
is de volgende drive. Tot dan in ieder geval.

Uitnodiging scheidsrechters Technische dag.
Sinds 10 jaar organiseert de scheidsrechtersvereniging Alkmaar e.o. op de eerste zaterdag van het jaar een Technische Dag.
Op die dag proberen wij zoveel mogelijk aspecten van de voetbalarbitrage aan bod te laten komen. Graag nodigen wij u en uw 
verenigingsscheidsrechters uit voor deze dag.

Er zal aandacht zijn voor de fysieke conditie (reeds trainingen gegeven door Cees Koppelaar –cond.trainer Ajax, Job Dragtsma 
en anderen). Uiteraard komen de spelregels aan bod en is er aandacht voor mentale weerbaarheid. Ook wordt de discussie niet 
uit de weg gegaan, zo was vorig jaar Ton Oijers aanwezig om zijn visie over de arbitrage uit te dragen en met ons de discussie

aan te gaan. Zo’n dag is uiteraard niet compleet zonder aandacht voor de inwendige mens. En uitstekend verzorgde lunch voor 
iedereen staat ook op het programma, en dit alles voor slechts 5 euro per deelnemer. Een defi nitief programma voor 5 januari 
2008 kunnen wij u nog niet toezeggen, daar de gesprekken nog gaande zijn, maar dat het programma “staat” is zeker. Wij 
vragen u om deze dag bij jullie onder de aandacht te brengen. In een later stadium ontvangen wij het defi nitieve programma.

Wij hopen dat onze scheidsrechters van Kolping Boys deze Technische Dag mee willen doen en je kunt je dus opgeven bij Jan-
neke Ruijs   072 – 5642430 of 06 – 23128469
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 27 en 28 oktober

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 3 en 4 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 27 oktober

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  28 oktober

09:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur:  Junioren B2

 

Zaterdag:  3 november

08:30 uur: Senioren 11

12:30 uur: Senioren 11

 

Zondag:  4 november

09:00 uur:  Junioren A3

13:00 uur: Junioren A3

 

Secretariaat:  

Zondag:  28 oktober

08:30 uur:  J.Ruijs

13:00 uur: T.Schut

 

Zondag:  4 november

08:30 uur: R.Meijer

13:00 uur P.Ursem en 

 Rob de Wit

 

Zondag 4 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e ZAP 3 12:00 11:00 P.Kramer
7e Limmen 6 10:00 09:00 J.Aydogan
8e Nieuwe Niedorp 3 10:00 09:00 K. de Goede
10e Berdos 5 14:00 13:00 M.Visser
DA2 RKEDO DA1 12:00  P.M.v.Leur
A2 Valken De A1 12:00  A.Kokkelink
A4 Foresters (de) A3 14:00 12:45 N.Pater
B2 Koedijk B2 10:00 08:45 N.Neuvel

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek  
1e KGB 1 14:00 
2e Limmen 2 11:00 
5e Succes 3 11:00 09:15
9e AFC 34 4 10:00 08:45
11e Koedijk 10 09:30 08:30
12e HSV 10 12:00 10:30
13e WSV 30 5 10:00 08:30
DA1 SJC DA1 10:30
DA3 KFC DA1 12:00 10:30
A3 Sint Boys A1 11:30 10:00

Zondag 28 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
5e Victoria O 4 12:00 11:00 P.Kramer
8e Egmondia 5 12:00 11:00 M.Visser
9e Koedijk 7 12:00 11:00 A.Kokkelink
11e Dynamo 4 14:00 13:00 T. Vrasdonk
12e LSVV 9 14:00 13:00 N.Pater
DA1 vrij   Scheidsrechter
13e vrij   
DA3  vrij    
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Vrone 1 14:00 
2e Vrone 2 11:00 
3e Con Zelo 2 11:30 10:00
7e HSV 6 10:00 08:45 
10e Koedijk 8 11:30 10:00
DA2 Koedijk DA1 14:00 12:30
A2 HSV Sport 1889 A1 14:00 12:15
A3 SVW 27 A3 14:00 12:30
B2 VVW B1 14:30 12:30
A4 ZAP A2 11:00 09:15

Ballen
Met grote regelmaat worden ballen uit de bosjes en bomen gehaald door de werk-
ploeg of andere clubleden. Hierbij een dringend verzoek aan alle trainers om ervoor 
zorg te dragen dat alle ballen na gebruik weer opgeborgen worden.

Namens de materialencommissie, 

Martin van Wanrooij
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Een standbeeld voor voetballiefhebber Walkers

Jan Walkers hield van voetbal. En van voetballers. Ik heb hem eens een lofzang op de fysieke kwaliteiten van Cruijffi e en Pietje 
Keizer ten beste horen geven die er niet om loog. Het was mooie praat, geestig en spitsvondig en je kreeg geen moment het 
gevoel dat die Walkers ook wel eens een aanhanger van de herenliefde zou kunnen zijn.

Schrijven over voetbal deed Walkers een doodenkele keer. In de derde editie van Hard Gras bijvoorbeeld toen de betreurde 
schrijver nog maar 69 jaar oud was. “Als Jezus Christus gevoetbald had, al was het maar in het tweede van Bethlehem gew-
eest of desnoods bij de sabbatmiddagamateurs... “. Het verhaal heet ‘De knieën van Jacquet’ en gaat deels over heimelijke 
straatvoetbalgevechten van de jonge Walkers. Die holde zich het vuur uit de sloffen, letterlijk, “want in de crisistijd voor de 
oorlog had je ijzeren zoolbeslag onder je schoenen, zodat je verwoede aanvalsdrift vaak door een regen van vonken om je 
enkels begeleid werd.”

De knieën van Jacquet waren de roodgeschaafde knieën van de keeper van ASC, de Ajax-Sportman-Combinatie uit het dorp 
waar Walkers zijn zwaar gereformeerde jeugd onderging. “Jacquet was het bewonderde middelpunt van een hele schaar jon-
gens. Het was een forse bonkige man die ondanks zijn weinig lichtvoetige postuur de sprongkracht had van een frêle ballerina. 
Met gestrekte arm en gebalde vuist kon hij naar de kruising zweven en de bal over de bovenlat stompen wat hem keer op keer 
een daverend applaus opleverde. Wat ik het scherpst van hem heb onthouden zijn zijn knieën na de wedstrijd. Roodgeschaafd 
van het onverschrokken duiken over het harde korte gras naar de aanstormende bal met begeleider.

Met groene en modderige plekken erop vanzijn biotoop in de doelmond. Als ik van die structuur een schilderij zou maken van 
drie bij drie meter weet ik zeker dat de paar vrienden die ik nog ken uit die tijd, verrast zouden zeggen: ‘Heb je de knieen van 
Jacquet geschilderd?’” .

Na de onheilstijding van vrijdag heb ik deze gloedvolle Wolkers-bijdrage aan Hard Gras nog eens opgezocht en bij het herlezen, 
schoot ik opnieuw onbedaarlijk in de lach. Vanwege die vonkenregen vooral. Ook Hugo Borst citeerde zaterdag in zijn column 
in het AD uit ‘De knieën van Jacquet’. Het nieuws van Walkers’ overlijden was nog tot Borst aan het doordringen toen hij zich 
aan zijn column moest zetten. Het werd een mooi en ontroerend in memoriam. Borst was zo’n beetje kind aan huis bij de grote 
schrijver. Op Texel, van de zomer nog. Toen liet de kunstenaar een stukje mokkagebak van zijn lepeltje vallen, hield hij een 
lofrede op de billen van zijn vrouw Karina en was zijn huid wit, doorschijnend. 

De voorbode van de dood (www.ad.nl/columns/borstJ.

‘De knieën van Jacquet’ speelt zich af in Oegstgeest, sinds enkele maanden mijn woonplaats. ASC, meer dan honderd jaar 
oud, bespeelt er nog altijd hetzelfde knusse veld “achter de winkelstraat, midden tussen de huizen zodat je van de balkons af 
de wedstrijden gratis kon volgen”. Maar de Ajax-Sportman-Combinatie gaat verhuizen, naar een winderige polder. Zonde, maar 
begrijpelijk, want op de plek waar Walkers zich achter het doel van ASC lag te vergapen aan keeper Jacquet is de grond een 
vermogen waard. Daar zullen huizen verschijnen, prijzige exemplaren, en wellicht schiet er een stukje over voor de man die 
Oegstgeest op de kaart zette. Een standbeeld voor Jan Walkers, midden in mijn dorp.

Meer Jaap Visser op spitsnetnl

JAN WOLKERS

Jan Wolkers staand tweede van links
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VERSLAG LEDENVERGADERING
Kort verslag van de 68e jaarvergadering
Op vrijdag 28 september j.l. vond de 68e jaarvergadering van Kolping Boys plaats. Met ondergetekende meegerekend waren er 28 
leden aanwezig. Een licht dalende lijn gezien de opkomst van 31 leden vorig jaar

Om even over acht opende voorzitter Jan Brammer de vergadering, met de mededeling dat er niet voldaan werd aan de vereiste 
aanwezigheid van tweederde deel van de leden om een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk reglement te kunnen nemen. Met 
algemene instemming werd besloten de vergadering te sluiten en direct weer te openen, waardoor statutair geen tweederde deel van 
de leden meer noodzakelijk is voor het stemmen op de wijziging van het Huishoudelijk reglement. Na deze wat gekunstelde opening 
startte de vergadering om 10 over 8 echt.

Omdat er geen ingekomen stukken waren was het woord aan de secretaris Gerard Venneker die eerst de notulen van de vorige 
jaarvergadering voorlas. Het verslag van de ledenvergadering van 2006 werd goedgekeurd door de ledenvergadering. Er werd kort 
stilgestaan bij het jaarverslag van 2006-2007, het verslag dat aan alle leden is verstuurd als bijlage bij de laatste Treffer.

Het daaropvolgende agendapunt, het fi nanciële verslag van het seizoen 2006-2007, werd behandeld door penningmeester Richard 
Mooser. In zijn samenvatting van de fi nanciële cijfers benadrukte hij dat we als vereniging fi nancieel gezien de moeilijke tijd van 
een aantal seizoenen geleden achter ons hebben gelaten en dat de toekomst met veel vertrouwen tegemoet wordt gezien. Dat het 
resultaat prima is en dat er een groot aantal oude debiteuren en een aantal verliezen uit de voorgaande jaren in dit boekjaar zijn 
verwerkt, zodat we het seizoen 2007-2008 met een schone lei kunnen beginnen. Het toenemende ledental heeft er voor gezorgd dat 
de kantine inkomsten en de inkomsten uit de contributies nog steeds stijgen. Omdat er door de leden geen gebruik werd gemaakt 
van de mogelijkheid om vragen te stellen, werd direct doorgegaan met het verslag van de Kascommissie. Namens de Kascommissie 
kon Nico Kieft mededelen dat de boekhouding van de penningmeester was goedgekeurd. De kascommissie verleende de penning-
meester decharge. Marrian de Vries  en Jaap de Vries (reserve) werden gekozen tot nieuwe kascommissieleden en volgen hiermee 
Nico Kieft op. Leo Wortel blijft nog een jaar in de kascommissie. 

Daarna vervolgde Penningmeester Richard Mooser met een bespreking van de begroting. Na een korte globale beschouwing van de 
begroting gaf hij de gelegenheid om vragen te stellen. Ton Schut vroeg waarom de selectie uitgaven een fl inke stijging lieten zien. 
Richard antwoordde dat de toename onder andere werd veroorzaakt door een toename van de kosten van de Damesselectie(s). De 
precieze toename van de verschillende specifi eke selectie uitgaven is lastig te bepalen. De begroting werd goedgekeurd door de 
Ledenvergadering.

Ook de nieuwe contributiebedragen werden goedgekeurd, al liet Sam van Wonderen wel aantekenen dat in de besluitneming eerst de 
contributie bedragen en daarna pas de begroting goedgekeurd kon worden.

Nu het fi nanciële deel was afgesloten was het tijd voor de bestuursverkiezing. Daarbij was het eerst voorzitter Jan Brammer die afsc-
heid nam van Fons Veel. Fons stopt als voorzitter van de Sponsorcommissie en ook als lid van het Hoofdbestuur. Fons wilde niet apart 
in het zonnetje worden gezet, maar het bestuur had hem eerder op de dag toch bedankt middels een mooie bos bloemen. Overigens 
is met het afscheid van Fons wel een gat gevallen in de bezetting van de Sponsorcommissie. De Sponsorcommissie zorgt voor een 
belangrijke fi nanciële bron van inkomsten en is daarmee van onschatbaar belang voor onze vereniging. Het bestuur vraagt daarom 
geïnteresseerden zich te melden bij het Dagelijks bestuur.  Naast het aftreden van Fons waren Gerard Venneker, Richard Meijer, Ger-
ard Twisk en Gerard Bobeldijk aftredend en herkiesbaar. Allen werden door de ledenvergadering herkozen.

Het volgende onderwerp, het nieuwe Huishoudelijk reglement werd ingeleid door voorzitter Jan Brammer. Het Huishoudelijk regle-
ment is in navolging van de statuten vernieuwd en aangepast aan de huidige omstandigheden. Voordat er goedkeuring kon worden 
verleend kwamen er nog een aantal vragen. Leo Wortel vroeg zich af waarom de groep ondersteunend leden niet meer apart in het 
Huishoudelijk reglement werd genoemd, en dan met name de rechten van een ondersteunend lid. Voorzitter Jan verwees in eerste 
instantie naar de Statuten waar de algemene term “donateur” wordt gebruikt, maar beloofde dat zal worden nagekeken in hoeverre 
de groep ondersteunend leden apart kan worden benoemd. Daarnaast werden er een aantal inconsistenties in de benamingen opge-
merkt door Jan Kraakman, Cor Venneker en Sam van Wonderen. Voorzitter Jan Brammer beloofde deze zaken aan te laten passen 
en binnenkort via het clubblad  naar de leden te communiceren. De Ledenvergadering ging hierna akkoord met het voorstel voor het 
nieuwe Huishoudelijk reglement.

Hierna was het tijd voor de mededelingen. Hierin was er maar één onderwerp: De plannen met betrekking tot uitbereiding van de ac-
commodatie (we hebben al fi at ontvangen van de gemeente voor een subsidie van € 50.000 voor een jeugdhonk en verbetering van 
het clubhuis), enerzijds door uitbreiding van de kantine met een jeugdhonk en bestuurskamer en anderzijds door uitbereiding naar 
aanleiding van het sterk gestegen aantal leden (tijdelijke kleedkamers en aanvraag tweede kunstgrasveld). Kolping Boys heeft op 
het ogenblik 1016 spelend leden en het bestuur is aan het brainstormen hoe we om kunnen gaan met de stijging van het ledental. 
Duidelijk is dat we qua kleedkamers, velden en vrijwilligers moeten uitbreiden om meer leden te kunnen opvangen. Het is duidelijk 
dat wij het komende jaar voor een aantal keuzes komen te staan. 

In de daaropvolgende rondvraag was het Gerard Floris die aandacht en waardering vroeg voor de werkploeg. Tevens was er aandacht 
voor het functioneren van de Materialencommissie. Gerard Twisk benadrukte dat de belanghebbende: de trainers en coaches, de Ma-
terialencsie moeten respecteren. Gerrit v.d. Waal vroeg nogmaals aandacht voor met name de bemanning van de Sponsorcie, maar 
ook het Vriendenclub bestuur. Beide zijn van vitaal belang voor de club, en kunnen versterking gebruiken. Voorzitter Jan Brammer 
roept de aanwezigen op om nog eens in de kennissen of vriendenkring te kijken naar gegadigden voor genoemde commissies.

Hierna sloot Voorzitter Jan Brammer de 68e jaar vergadering.

Secretaris, Gerard Venneker 
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LEDENADMINISTRATIE
Van de ledenadministratie.
Inschrijving:
Van harte welkom deze week : Justine Dobee, Jeroen Oostland, Thijs Wever, Candas Demircioglu, Jip van Elst, Tyron Peters, 
Giovannie en Giorgio van Tongeren, en Ricardo Koster.Een aantal kunnen al spelen, andere staan op de wachtrij binnen de 
commissie.

Lid af (om diverse redenen) zijn : 
Dirk Schermerhoorn, Marvin Clara, Ronald Hemmes, Juriël Hooi, Matheus Nunumete,  Issa Bilal, Manuel Jonkers, Joshua 
Noordhuis en Daniël Mak. 

Contributie:
Deze week de laatste kans om de contributie te voldoen, vanaf 1 november zullen we overgaan tot royeren.

Spelerspas:
Volgens de administratie heeft nu iedereen een spelerspas. Mocht dat niet zo zijn of mochten er vragen/opmerkingen over zijn 
mail naar ledenadministratie@kolpingboys.nl en we lossen het op.

Met vriendelijke sportgroet,
Jacques Peetoom
ledenadministratie@kolpingboys.nl

WINTERSFEERMARKT
Sporthal de Oostwal st.Pancras

Zondag 18 november
Van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Sinterklaas en zijn Pieten komen ook!!
 

Stichting ” Vrienden van Sighet ”
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HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN

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

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

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

Dit alles met een waarde van ruim 275 euro

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

Zaterdag 27 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 Dynamo B2 14:45 14:00 J.Kraakman
B4 ADO’20 B4 14:45 14:00 A.v.d.Velden
B6 LSVV B4 14:45 14:00 H.Berghammer
C1 Wherevogels De C1 13:15  J.Breedt
C2 SVW 27 C2 13:15  D. Bart
C3 vrij   
C6 Reiger Boys C5 13:15 12:30 F. Veel
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Swift A1 12:00 
B1 Concordia sv B1 14:30 
B5 SVW 27 B4 14:45 13:45
C4 HSV C3 14:30 13:30
C5 Reiger Boys C4 14:45 13:55
C7 KSV C4 14:00 13:10
MA2 Pancratius MA1 13:00 11:15
MB1 Al. Forward MB2 14:00 12:45

Zaterdag 3 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Kon. HFC A1 14:45  M.Kuilman
B1 Zilvermeeuwen B1 13:00  T.Slijkhuis
B5 ODIN 59 B6 14:45 14:00 A.v.d.Velden
C3 SVW 27 C3 14:45 14:00 H.Berghammer
C4 BOL C2 11:30 10:45 F. Veel
C5 KSV C3 13:15 12:30 N.Kieft
C7 Koedijk C8 13:15 12:30 J. Rowinkel
MA2 Sporting 70 MB1 14:45 14:00 J.Kraakman
MB1 Vitesse 22 MB1 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 BKC B2 14:00 12:45 
B4 Foresters (de) B3 14:45 13:45 
B6 Koedijk B7 14:45 13:50 
C2 AFC 34 C2 10:30 09:30 
C6 Victoria O C3 12:30 11:30 
MC1 Kadoelen sv MC1 11:30 09:45 
 

Zondag 3 november

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
C1 DWV C1 12:00  

 

Woensdag 24 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
C4 Dynamo C2 19.00 18.15 N. Kieft

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 27 en 28 oktober

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 3 en 4 november

 Groep 1 en 2

Terreindienst:  

Zaterdag: 27 oktober

08:30 uur: Senioren 10

12:30 uur:  Senioren 10

 

Zondag:  28 oktober

09:00 uur:  Junioren B2

13:00 uur:  Junioren B2

 

Zaterdag:  3 november

08:30 uur: Senioren 11

12:30 uur: Senioren 11

 

Zondag:  4 november

09:00 uur:  Junioren A3

13:00 uur: Junioren A3

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  27 oktober

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  3 november

Paul Konijn en Raymond de Niet

 



-9-

TUSSENSTAND HERMAN DE REUS  BOKAAL
De Herman de Reus-Vriendenclubbokaal .

Wat is dat ?

Zo’n 20 jaar geleden vond één van onze vrijwilligers,Herman de Reus, het leuk om en aparte prijs in te stellen voor het niet-
selectieteam, wat gemiddeld het beste presteert in de competitie.
M.a.w. welk niet-selectieteam van de junioren behaalt het hoogste gemiddelde wedstrijdpunt ?

En zo kun je toch nog, zonder kampioen te hoeven worden, in mei 2008 met een heuse wisselbeker en de bijbehorende vanen 
gehuldigd worden in onze kantine.

We hebben de offi ciële KNVB-tussenstanden even de revue laten passeren en tot nu toe (bijgewerkt t/m zondag 14 oktober) 
staan er 2 teams op een maximale score: de meisjes B1 en C4 van de jongens.
Direct daarachter doen A3 en C5 ook nog mee. Ook B5 is nog in de race.

De tussenstand per 14 oktober(afgelopen weekend is dus nog niet meegerekend):

plaats: elftal:  aantal wedstrijden: aantal punten: gemiddeld:

  1e C4   5   15 3,00
  2e meisjes B1  4   12 3,00
  3e A3   5   12 2,40
  4e C5   5   12 2,40
  5e B5   5   10 2,00
  6e C6   5     9 1,80
  7e B6   5     9 1,80
  8e meisjes C1  5     9 1,80
  9e meisjes A1  5     7 1,40
10e C7     5     6 1,20
11e C3   5     6 1,20
12e B3   4     4 1,00
13e B4   4     3 0,75
14e A4   4     3 0,75

Over een aantal weken zullen we de volgende tussenstand in de Treffer publiceren.

Trainingsdag ging niet door………….

In de vorige Treffer kon iedereen dit bericht lezen. 
Tot onze grote spijt moesten we, voor ’t eerst in 25 jaar, een trainingsdag in de Herfstvakantie afgelasten door een tekort aan 
belangstelling.
Wat is hier aan de hand, denken wij dan ?

* Voorzien we niet meer in een behoefte ? 
* Vinden niet-selectiespelers (voor wie het bedoeld was !) het niet leuk, dat veel selectietrainers ze extra  
   aandacht willen geven ?
* Hebben we het niet goed gecommuniceerd ?

Misschien dat iemand de juniorencommissie hierover kan bijpraten.

Zaalvoetbal in de Kerstvakantie gaat natuurlijk wél door !!!!!!!!!!

Nu al maken we de datum bekend : donderdag 27 december is de sportzaal in de Oudorperpolder van 9 uur afgehuurd.
Van 9.00 tot 15.00 is de zaal beschikbaar voor de jongens (we maken later bekend welke teams zich kunnen inchrijven) en van 
15.00 tot 17.00 gaan de meisjes de zaal in ! Het kost je € 1,-  !!

Je hoort meer van ons.
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren .

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2007.

Het belangrijkste nieuws kwam zaterdagmiddag van het D-veld, waar C7 het nog ongeslagen L.S.V.V. C5 op een 4-3 nederlaag 
trakteerde en zo 3 punten aan de al bijeen gesprokkelde 3 toevoegde.
Een nog grotere score stond er na afl oop van de wedstrijd van C5 tegen Foresters op het formulier:6-5 voor Kolping Boys ! Ook 
C3 won weer eens en wel met 8-1 van Duinrand S.
C4 blijft 5 punten voor staan op en heel peloton achtervolgers. Nu weer wonnen ze met maar liefst 7-0 van L.S.V.V. C3. 
Er vielen ook nog 2 nederlagen te noteren. En dat C2 daar bij staat, is niet zo vreemd. Het lukt ze maar niet om de reeks 
nederlagen te doorbreken. Nu weer was Flamingo’s C1 met 6-0 de baas. Voor C6 was de nederlaag
(9-3) erg wrang. Des temeer daar er bij Jong Holland vermeend een paar oudere spelers opgesteld waren. Met de spelerspas 
heb je natuurlijk wél een wapen in de hand om daar wat aan te doen.
Tenslotte nog de 0-0 van de C1 in Bovenkerk tegen Roda’23 C1 en dus het 4e punt ! Ze weten blijkbaar nu hoe je de punten 
moet halen. Veel sterkte in de inhaalrace richting middenmoot !

Twee nederlagen en 3 overwinningen was het resultaat bij de B-junioren.
B1 boekte een regelmatige overwinning van 4-0 op D.W.V. De rust werd met 2-0 gehaald, waarna keeper Bowie zijn team in de 
race hield middels een aantal wereldreddingen. Klasse Bowie !
Zowel B5 als B6 doen het goed in dezelfde poule. B5 won met 5-2 van Foresters B4 en B6 ging met een 6-1 zege bij Vrone B3 
vandaan.
De nederlagen kwamen op het conto van B2 (1-2 tegen het hoogstaande Alw.Forward B1) en van B4, dat in Akersloot tegen een 
2-0 nederlaag aanliep. Beide teams staan aan de onderkant van de middenmoot en dat moet toch verbeterd kunnen worden !

Gelukkig boekte A1 na 2 nederlagen weer een overwinning en kroop via die 5-2 op Argon 2 punten dichterbij naar de top van de 
afdeling(Jong Holland en Purmersteijn). Het verschil is nu nog maar 1 punt. Maar Swift uit komt er aan en dat is een outsider. 
Opgelet dus !
A3 leed de eerste nederlaag en dat nog wel tegen het vooraf niet zo sterk ingeschatte J.V.C. A2(0-2)
De komende weken gaat ’t erom, mannen. Jullie spelen dan tegen de 2 concurrenten. Succes !
A2 krijgt ’t lek maar niet boven. Ook nu weer leden ze een nederlaag en wel tegen K.S.V. a1(1-3).

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2007.

We noteerden de 2e nederlaag van A3. Tegen Winkel A1 konden ze ’t bij lange na niet bolwerken. Het werd maar liefst 2-7 ! 
Gaan ze zich nog herstellen ?
Ook A4 scoorde 2 keer, maar ze kregen er ook 12 tegen in Graftdijk, waar de plaatselijke A1 dus duidelijk te sterk was.
Verder was A1 in de bekerwedstrijd tegen S.R.C. met 3-2 te sterk en plaatsten zij zich voor de 2e ronde !

Ook bij de B-junioren hadden we met een bekerwedstrijd te maken. Ook B1 won met 3-2 en wel bij Koedijk.
B3 deed goede zaken tegen VIOS B2 en won met 3-0.
B6 had te maken met het lastige Jong Holland B3 en verloor met 3-5. Jammer.
In dezelfde poule versloeg B5 L.S.V.V. met maar liefst 8-2.

C7 lijkt op stoom, want ook deze zaterdag wonnen ze. Hugo Boys C2 werd maar liefst met 7-1 richting de Noord gestuurd. Ook 
C5 won en wel met 5-3 van Alcm. Victrix C3. Mooi werk !
C6 zit even in een dipje. In Heiloo was de Foresters C5 met 4-3 de baas.
C3 behaalde wederom een overwinning (3-2) en zit nu goed op schema !

Ballen zoek
Met grote regelmaat worden ballen uit de bosjes en bomen gehaald door de werkploeg of andere clubleden. Hierbij een dringend 
verzoek aan alle trainers om ervoor zorg te dragen dat alle ballen na gebruik weer opgeborgen worden.

Namens de materialencommissie, 

Martin van Wanrooij
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VERSLAGEN JUNIOREN
VIOS W B2-Kolping Boys B3 (0-3)

Hier dan een stukje over de b3, na een moeizame start 1 gelijk 2 verloren nu dan 2 overwinningen op rij van bol 7-1 en 
afgelopen zaterdag 3-0 van Vios, dus we zijn op de goede weg jullie gaan steeds beter spelen o.a. ook door de trainingen 
van Gerrit 2 keer in de week wat veel jongens toch wel prettig vinden, we zijn ook blij met onze keepster Eline, zij heeft 
al veel goede reddingen verricht, en onze achterhoede geeft ook weinig weg, het middenveld raakt ook aardig op elkaar 
ingespeeld en in de spits zit het ook wel goed. De jongens hebben het onderling ook gezellig met elkaar het is toch een 
heel nieuw team en moeten toch nog even aan elkaar wennen, maar je ziet dat het nu elke week beter gaat, het is ook 
langs de lijn wel gezellig. Ik hoop dat het zo blijft en dat we nog veel gaan winnen dit seizoen,. groetjes Leny.

Kolping Boys C4–LSVV C3 (7-0)

Het was een echt middag je om te voetballen, prachtig weer. De jongens van de C4 hadden er dan ook weer echt zin in, 
Jasper Bakker deed voor de eerste keer mee na zijn gebroken sleutelbeen. Er waren nog al wat jongens op vakantie, 
dus werden er twee oudgediende van vorig jaar uit genodigd, Rachenthley en Jassine. Rachenthley was die dag 14 jaar 
geworden en Sander de dag er voor. Het was Rachenthley, die na 3 min. de 1-0 op het scorebord lied zetten. Het was 
een assist van Jasper die hem de vrije doortocht op rechts gaf. In de 16 min. kapte Jasper twee tegenstanders uit en 
scoorde zijn eerste van het seizoen 2-0. We moesten tot de 21e min. wachten, tot dat Jassine op de paal schoot en uit 
de rebound 3-0 maakte. In de 25e min. kreeg Steven de Jong de bal voor zijn voeten in een overvolle strafschopgebied, 
wat duurt dat vanaf de zijlijn dan lang, om te zien, hoe hij de bal van voet naar voet laat gaan om daarna hard en droeg 
te scoren 4-0. Als de LSVV de bal van af hun eigen doel uit wilde nemen stond er bij elke speler een speler van Kolping 
Boys, dit bracht hun grensrechter tot wanhoop. Hij vlagde wel erg veel voor buitenspel, wat niet altijd terecht was. In de 
28e min. scoorde een speler van LSVV uit een corner in eigen doel 5-0. Het was Wouter Korse die in de 34e min. met een 
schuiver de 6-0 aantekende. In de rust dachten we al aan dubbele cijfers, maar ja als de bal diverse keren op de paal en 
de lat komt dan heb je pech.  De grensrechter van LSVV was het vlaggen nog niet verleerd, gelukkig dat de scheidrechter 
er wat van zei. Het duurde tot de 28e min. toen Johan van de Sluis er 7-0 van maakte. Joost mocht het laatste kwartier 
in de spits staan, jammer voor de paar keer dat de schoten voorlangs gingen. Justin hield met de hulp van Sander, Barry, 
Steven, Joost en Devon de NUL. Op het middenveld stonden Wouter, Johan, Jassine, Arthur en Jasper goed te storen. De 
verdediging begint op het middenveld.

Een trouwe supporter

Jong Holland C3-Kolping Boys C6 (9-3)

Prachtig nazomerweer om te voetballen. Al vanaf de aftrap zorgde Jong Holland voor veel dreiging. Al snel resulteerde dit 
in een tweetal goals. Jong Holland was fysiek veel sterker en Kolping had moeite om in het spel te komen. Halverwege 
de eerste helft kwam Kolping beter in de wedstrijd. Een fraai schot van Brian betekende de 2-1. Kort daarna werd Mike 
gevloerd in de zestien. Dennis schoot de penalty netjes binnen, 2-2. Echter vlak voor de rust was het Jong Holland die 
voor de 3-2 zorgde. Na de rust kwam Kolping er niet echt meer aan te pas. Jong Holland liep snel weg naar 5-2. Daarna 
nog een penalty voor Kolping, maar dit keer stond het vizier van Dennis niet op scherp. Bij de stand van 8-2 wist Mike 
nog een keer te scoren, 8-3. Dat Jong Holland er nog 9-3 van wist te maken was alleen belangrijk voor de statistiek. Deze 
tegenstander was twee maatjes te groot. Volgens aanwezigen was een aantal spelers van Jong Holland geen C-speler 
meer en na afl oop was er ‘gegoochel met spelerspassen’. De scheidsrechter wilde ook niet echt meewerken om de zaak 
te controleren. Als deze tegenstander bij ons op bezoek komt gaan we voor aanvang eerst eens goed controleren!!!! 

Foresters C5-Kolping Boys C6 (4-3)

Weer fantastisch voetbalweer. Een gelijk opgaande wedstrijd met aan beide kanten kansen om te scoren. Ryan stond op 
goal en wist met enkele fantastische reddingen tegengoals te voorkomen. Uiteindelijk wist Foresters er toch twee in te 
krijgen. Vlak voor de rust belande een fraaie uithaal van Brian op de binnenkant paal, maar niet in het doel. Na de rust 
een feller en goed spelend Kolping. Een tweetal fraaie combinaties leverde twee goals op. Eerst was het Mike die goed 
gelanceerd werd en voor de 2-1 zorgde. Daarna was het Brian die met een fraaie pegel voor 2-2 zorgde. Roy voorkwam 
met enkele goede reddingen tegengoals. Toch was het uiteindelijk weer Foresters dat tot twee keer toe via counters tot 
scoren kwam. Vooral de laatste was fraai, maar wel een lucky (afstandschot). Kolping perste er nog een slotoffensief uit 
en Foresters stond op breken. Het ontbrak echter aan geluk. Schoten van Brian, Mike en Michael gingen net langs of over. 
Hij wilde er niet in. Uiteindelijk viel de 4-3 toch door een fraaie combinatie goed af te ronden. In de slotminuten hadden er 
zo nog twee of drie kunnen vallen, maar zoals gezegd het ontbrak gewoon aan geluk. Helaas een nederlaag, daar waar 
een gelijkspel minimaal verdiend was geweest. In elk geval was er goed gespeeld en door iedereen volop gestreden. 

De Koots
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 30 november

Heren 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 
Vrijdag 16-nov 22:00 Thuis De Oostwal Mix/Makel. Alkmaar 1 15412
Maandag 19-nov 21:05 Thuis De Mijse Jong Holland 3 11115

Heren 2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 31-okt 21:05 Uit De Stap De Heertjes 3 12026 
Maandag 5-nov 19:15 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 2e beurt
Maandag 5-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SVW ‘27 11 12966 
Maandag 12-nov 19:15 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 3e beurt
Maandag 12-nov 21:05 Thuis De Hoornse Vaart WMC/`t Raethuys 5 15268 
Maandag 19-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart PZC 2 10968 
Maandag 26-nov 20:55 Thuis De Hoornse Vaart Indri Vloeren 1 13579 

Heren 3
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 16-nov 20:10 Thuis De Oostwal Danss. Biersteker 2 15723
Woensdag 21-nov 19:15 Uit Het Vennewater HSV 3 10947
Vrijdag 30-nov 22:05 Thuis De Oostwal Castricum 1 14035

Heren 4
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 
Vrijdag 16-nov 21:05 Thuis De Oostwal Schelvis Boys 2 15685
Woensdag 21-nov 21:00 Uit Sportpaleis Alkmaar Jong Holland 7 10963
Vrijdag 30-nov 20:10 Thuis De Oostwal Ayyildiz Spor 1 13998

Heren 5
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 9-nov 20:10 Thuis Oosterhout Hovocubo 10 12502
Woensdag 14-nov 21:05 Uit De Stap De Heertjes 6 15376
Woensdag 21-nov 20:10 Thuis De Oostwal WMC/`t Raethuys 7 10503 
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Maandag 12-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart PZC DA2 15484 
Woensdag 21-nov 19:15 Uit Noorderend OZV/Eetc. de Otter DA4 11041 
Maandag 26-nov 19:15 aanwezig De Hoornse Vaart ZAALDIENST 3e beurt
Maandag 26-nov 20:00 Thuis De Hoornse Vaart DGAC / Vestering DA6 13799   
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 2-nov 19:15 Uit De Watertoren WS/WinkelMakel. B2 4482
Woensdag 14-nov 19:15 Uit Noorderend Danss. Biersteker B2 33065
Maandag 26-nov 19:15 Thuis De Hoornse Vaart Alcmaria Victrix B1 4702      
Junioren C1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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
Vrijdag 30-nov 19:40 Uit De Kloek Tornado/AVéWé C1 147957
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

Za. 27 oktober 

s’morgens 9:00

Rina Blondeau en Kim de Boer  

s middags 13.00 uur

Marieke Boersma

Zo. 28 oktober 

09.00 tot 13.00 Caro Mallant   

Za.   3 november

s’morgens 9:00     

Wendy Booms  en Danielle van der 
Buld  

s middags 13.00 uur 

Marjolein Butter  

Zo. 4 november

09.00 tot 13.00 Carola Quant

Aan de beurt om te rijden voor de eerst volgende uitwedstrijd zijn:

Sammy, Anouk, Manon B en Kim

 fc Purmerend MC1-Kolping boys MC1 (4-0)

Zonder Mandy en Amanda (geblesseerd) op naar Purmerend. Ik wist al dat dit een hele zware pot zou worden en 
dat werd al vrij snel duidelijk. Het was Purmerend dat sterk en gevaarlijk begon. We hielden stand, maar we kregen 
al snel een makkelijk gegeven penalty tegen. Deze werd goed ingeschoten, onhoudbaar voor Kim. Purmerend ging 
op zoek naar doelpuntenuitbreiding en die vonden ze. 4 maal werd het netje geraakt voor de rust. Het zat ons ook 
allemaal niet zo mee. Daphne die een nare plek overhoudt aan het gemene kunstgras en Kim die uitglijdt en onder 
het hek vast komt te zitten. In de rust even op adem komen, met wat kleine wijzigingen gaan we de 2e helft vol aan 
de bak. Purmerend bleef komen. Kolping hield het grote veld keurig klein en Purmerend ging daar gelukkig in mee. 
Hierdoor werd het vol en rommelig. Bij Purmerend ging de bal er dan ook moeilijk in. Tel daarbij een uitstekend 
keepende Kim en de 2e helft bleef het doel schoon. Voorin werden nog 2 grote kansen gecreeerd. Roosmarijn 
schoot op de paal en Manon B werd door 3 man in het strafschop gebied getorpedeerd. Ze bleef wel op de been, 
waardoor de scheids waarschijnlijk geen penalty gaf (zelfde situatie 1e helft wel een pingel voor Purmerend, niet 
helemaal eerlijk). helaas. Meiden complimenten voor het harde werken, Purmerend was gewoon beter en voor het 
eerst een betere 2e helft dan de eerste. Ook positief: Sammy is gelukkig weer fi t!

Always Forward MC1- Kolping boys MC1 (6-4)

We begonnen met een toeristische route door het prachtige Hoorn. Het was even genieten maar het gevolg was veel 
te laat het sportpark van always Forward gevonden. De geplande nieuwe warming up vond dan ook niet plaats. We 
begonnen hierdoor weer slapjes aan de wedstrijd. Niet in de bal komen, ongeconcentreerde ballen, slap het duel 
in etc etc. Niet onze beste dag dus. Er ging veel fout en dat is jammer, zeker als je weet dat Always Forward een 
ploeg is waar we wel van kunnen winnen. Na een ongelukkige situatie schoot Amanda de bal keurig over de eigen 
keeper en keken we dus tegen een achterstand aan. In plaats van dat we gingen voetballen en overspelen schoten 
we de bal voornamelijk blind naar voren. We scoorden dan ook uit een counter van Roos Marijn. Nog steeds niet 
overtuigd dat we konden winnen, kwamen we alweer op achterstand. Kimberly zorgde met een sterke actie vanaf 
rechts voor de 2-2. Door een beetje pech gingen we toch met een 3-2achterstand de rust in. De 2e helft moest 
het gebeuren. We gingen iets meer voetballen en kregen wat meer kansen. het enige nadeel was toch wel dat we 
voornamelijk ook de tegenstander lieten voetballen. De 2e helft werd dan ook een redelijk doelpunten festijn. Met 
het publiek als grote winnaar. Zij zagen namelijk 10 doelpunten en stonden heerlijk in het zonnetje. Met een keihard 
werkende manon B en het voetballende vermogen van Shanice en Nikki bleef het spannend, maar helaas. Nikki en 
Roosmarijn wisten nog te scoren maar de tegenstander maakte de 2e helft 1 goal meer. Einduitslag 6-4. Jammer 
meiden. We hadden onze dag niet helemaal. Niet scherp maar ook veel pech. Volgende week vrij en dan gaan we 
richting Kadoelen. 

Kantine diensten Dames!
Zoals de meeste dames weten, lopen alle dames vanaf 16 jaar minimaal 1x per 
jaar kantinedienst op de zaterdag of de zondag. De laatste weken is de opkomst 
niet bijzonder goed. Het is echter wel de bedoeling dat je deze dienst draait en niet 
zomaar weg blijft. Ook de heren moeten aan hun verplichtingen voldoen, zij lopen 
terreindienst.

Let dus goed op wanneer je kantinedienst hebt, er wordt op je gerekend.Als het 
goed is heeft iedereen een lijst ontvangen met de datum waarop zij kantinedienst 
heeft.Kan je echt niet, ruil dan met iemand anders of regel iemand die jouw dienst 
overneemt.Geef dit ook door aan Jos de Jong, haar telefoonnummer staat op deze 
lijst.

Als je niet op komt dagen volgt er een schorsing van 1 wedstrijd.

Damesbestuur Kolping Boys
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 27 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D1 AFC 34 D1 11:30  Dick Makelaar
D2 ZAP D2 09:00  Gerard Twisk
D3 Dynamo D1 11:30 11:00 Pertti Marees
D4 Foresters (de) D3 10:15 09:45 Jan Mienes
D6 Tegenstander D6 10:15 09:45 Rob de Wit
E1 Velsen E1 10:15  Ouder
E2 Uitgeest E2 09:00  Ouder
E5 DTS E3 11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
E8 Foresters E12 11:30 11:00 Sean de Jongh
E9 KSV E4 11:30 11:00 Nick Brouwer
E10 Reiger Boys E11 11:30 11:00 Ouder
E11 Flamingo s 64 (de) E2 10:15 09:45 Ouder
E14 SVW 27 E11 09:00 08:30 Robin van Velthuizen
E15 SVW 27 E12 10:15 09:45 Ouder
F2 HSV F3 09:00  Ouder
F4 Adelbert F3 09:00 08:30 Justin v.d. Berg
F6 Vrone F5 10:15 09:45 Ouder
      
4 tegen 4  1e jaars F-pup. 09:00 08:35 
MINI-pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D5 Koedijk D4 10:00 09:10
D7 SRC D5 09:00 08:00
D8 Reiger Boys D6 11:15 10:25
MD1 Bergen MD1 12:00 11:00
E3 VIOS-W E4 10:15 
E4 Zeevogels E1 10:30 
E6 Egmondia E2 09:30 08:35
E7 Vrone E3 10:15 09:25
E12 KSV E6 10:45 09:55
E13 Sporting S E1 11:00 10:10
F1 Foresters (de) F1 09:00 
F3 Zeevogels F1 09:00 08:05
F5 Reiger Boys F6 08:45 08:00
F7 Bergen F2 10:00 09:10
F8 AFC 34 F5 09:00 08:10
                         

Beste mensen van Kolping Boys,
Wat een leuke en leerzame dag was het voor de E- en F-pupillen op de trainings-
dag op dinsdag 16 oktober!!!!!

Bij welke club zie je dat nog: 60 kinderen die de mogelijkheid krijgen om een 
hele dag samen met andere kinderen van de E- of  F-elftallen techniektraining te 
krijgen en partijtjes te spelen.......?

Dit alles onder leiding van die fantastische mensen (de selectietrainers en een 
aantal selectiespelers) die de kinderen een geweldige dag hebben gegeven!! 
Die moeten toch ook maar op komen dagen op hun vrije dag!!! (of een vrije dag 
nemen).

De kinderen waren helemaal af aan het einde van de dag, maar een heleboel 
technieken rijker.

Ik wil iedereen bedanken die mee heeft gewerkt om deze fantastische trainings-
dag te kunnen realiseren.

Bedankt!!

Moeder van Joël (van de E7)

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

Ballen zoek
Met grote regelmaat worden ballen 
uit de bosjes en bomen gehaald door 
de werkploeg of andere clubleden. 
Hierbij een dringend verzoek aan alle 
trainers om ervoor zorg te dragen dat 
alle ballen na gebruik weer opgebor-
gen worden.

Namens de materialencommissie, 

Martin van Wanrooij
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Zaterdag  3 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D5 LSVV D3 09:00 08:30 Gerard Twisk
D7 Reiger Boys D8 10:15 09:45 Pertti Marees
D8 Koedijk D6 11:30 11:00 Dick Makelaar
MD1 Koedijk D9 10:15 09:30 Simon Jongkind
D4 Vrij   
E3 VIOS-W E5 09:00  Ouder
E4 Koedijk E4 10:15  Ruben v.d. Velden
E6 Foresters E8 11:30 11:00 Ouder
E7 Reiger Boys E6 10:15 09:45 Sean de Jongh
E12 LSVV E7 09:00 08:30 Ouder
E13 Vrone E7 11:30 11:00 Ouder
E14 Reiger Boys E14 09:00 08:30 Ouder
F1 SVW 27 F2 11:30  Ouder
F4 HSV F7 09:00 08:30 Nick Brouwer
F5 Koedijk F4 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F7 LSVV F8 10:15 09:45 Robin van Velthuizen
      
    
4 tegen 4  1e jaars F-pup. 09:00 08:35 
Mini-pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Alcmaria Victrix D1 12:30 
D2 Sporting S D1 12:00 
D3 DTS D2 13:00 12:00
D6 Reiger Boys D5 08:45 08:00
E1 AFC 34 E1 09:00 
E2 SVW 27 E1 10:15 
E5 SVW 27 E6 10:15 09:20
E8 LSVV E5 10:30 09:35
E9 Limmen ME1 11:00 10:00
E10 Koedijk E10 09:45 08:55
E11 WMC E2 10:00 09:10
E15 SVW 27 E11 09:00 08:10
F2 AFC 34 F2 09:00 08:10
F3 SVW 27 F5 09:00 08:10
F6 Reiger Boys F7 08:45 08:00
F8 Adelbert St F2 09:30 08:30

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

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

Van de (pupillen) toernooitafel
Het Klaas Commandeur Pupillen toernooi 2008:
Volgend jaar op 24 en 25 mei 2008 organiseren we voor de 10 keer het Klaas Commandeur Pupillen toernooi voor alle 
pupillen elftallen van VV Kolping Boys. Tegenstanders als Velsen, ODIN ‘59, Legmeervogels en KFC zij al vastgelegd, het 
programma is bijna gevuld.

De Uittoernooien:
In de weekenden van mei en juni 2008 organiseren er vele andere verenigingen hun toernooi. Inmiddels hebben we al 
ingeschreven bij Ilpendam en FC Lisse. Vragen liggen er van KFC, FC Castricum, West Frisia, Koedijk, SVW en FC Den 
Helder.
Bijzonder aandacht vragen wij voor de inschrijving van het Marc v Hintum Toernooi in Oss. Dit toernooi, met gratis 
overnachting, is voor de F en E pupillen op 1 en 2 mei, voor de D en C op 3 en 4 mei. (www.marcvanhintumtoernooi.nl) 
Afgelopen jaren zijn er diverse teams teruggekomen met mooie verhalen. Zodra het programma in concept rond is laten wij 
het zien in de Treffer.Mochten er vragen/opmerkingen zijn of wil je naar het 2 daagse toernooi in Oss mail deze dan naar 
toernooien@kolpingboys.nl.

Met vriendelijke sportgroet,
Jacques en Jenny toernooien@kolpingboys.nl
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Kolping Boys D1 – Hollandia D1

Op zaterdagmiddag moest de D1 zich 
opmaken voor een bekerwedstrijd te-
gen Hollandia D1.Ze spelen 2de divisie. 
Met een forse warming-up met hoog 
baltempo waren de jongens goed voor-
bereid voor de wedstrijd. Aan het begin 
van de wedstrijd gaven we veel druk op 
Hollandia en het leverde veel balbezit 
en kansen voor ons op. De keeper van 
Hollandia schoot verkeerd uit en kwam 
voor de voeten van Koen die liep richt-
ing de keeper en schoot de bal rechts in 
de hoek 1-0.We speelden het bij acties 
soms goed uit,maar het leverde niet nog 
meer goals op. We gingen de rust in met 
1-0.We werden opgepept voor de tweede 
helft,want de trainers namen niet ge-
noegen om met 1-0 te winnen,maar om 
meer goals te maken.De tweede helft 
gaf Alpay een bal op Jochim en Jochim 
gaf de bal op Steven die 1 op 1 op de 
keeper liep en mooi in de hoek schoot 
2-0.We bleven door voetballen en we 
kregen nog een aantal kansen,maar die 
wouden er ook niet in. Rutger kreeg de 
bal gaf een steekpass op Alpay die de 
keeper uitspeelde en in het doel schoot 
3-0. Het laatste kwartier konden we het 
baltempo niet meer zo hoog houden en 
kregen we een tegengoal 3-1.Even later 
maakten we een verdedigingsfout en 
toen werd het 3-2.We werden de laatste 
minuten erg uitgeput,maar Hollandia 
hielt het nog vol en dat was het verschil 
tussen ons en Hollandia. En net voor 
tijd maakten zij de 3-3. Toen moesten 
we strafschoppen nemen. Van ons 
moesten:Koen,Jasper,Lohrenz,Steven 
en Alpay. De vijf spelers van Hollandia 
scoorden allemaal hun eigen penalty.Bij 
ons schoten Koen en Lohrenz mis,Jasper 
en Steven scoorden en Alpay kon al niet 
meer nemen,want Hollandia had al ge-
wonnen. Jammer jongens er zat meer 
in,maar we moeten het vergeten en ons 
richten op volgende week,want dan heb-
ben we een topwedstrijd tegen AFC’34.

Alpay Alarslan.

Alkm. Boys D1-Kolping Boys D1 (0-3)

Op deze zonnige zaterdagochtend staat 
de lastige wedstrijd op het programma 
Alkmaarsche Boys D1 UIT. Met de wed-
strijd van vorig seizoen nog een beetje in 
gedachten die verliep namelijk niet hele-
maal zoals het spelletje bedoeld is, had-
den wij toch de gedachten laten we ho-
pen dat het dit keer wel prettig verloopt. 

De eerste helft een veel beter Kolping 
Boys met een paar goede kansen op 
een voorsprong, maar we waren niet 
helemaal scherp in de afronding. Toch 
kwamen we door DIMAGGO op 1-0 en 
het wachten was eigenlijk op het mo-
ment dat we zouden doorstoten. We 
moesten met een 1-0 ruststand genoe-
gen nemen. De tweede helft ging voet-
ballend gelukkig een stuk beter en door 
een assist van ALPAY op KOEN kon die 
op een fraaie manier de 2-0 aantekenen. 
Langs de lijn waren wij wel blij dat de 
kolpingspelers sportief tegenover de 
tegenstander bleven en dat de monden 
naar de scheidsrechter , die alleen maar 
voor Alkmaarse Boys fl oot, goed dicht 
bleven. Dit is ook een compliment waard 
naar RONALD,DENNIS EN PETER. De ge-
nadeklap voor Alkmaarse Boys kwam 
door een prima assist van TIM die ALPAY 
bereikte en dat betekende 3-0. Toen na 
afl oop ook nog bekend werd dat concur-
rent AFC’34 gelijk had gespeeld kon de 
dag voor D1 niet meer stuk.Alle spelers 
hadden een dikke pluim verdiend

KOPLOPERS VEEL SUCCES VERDER.

 KEES.        

Alkm. Boys D1–Kolping Boys D1 (0-3)

Van tevoren hadden we het al over de 
partijdige scheidsrechter, en ook van 
het natrappen en de agressie van de 
spelers. In de eerste twintig minuten 
ging het met de scheidsrechter nog 
goed, maar met ons ging het minder 
goed, toch scoorde we naar zo´n twintig 
minuten de 0-1 een goede goal van Dim-
aggo. Ons spel werd er niet echt beter 
op, het was dan ook lastig voetballen te-
gen Alkmaarse Boys. We gingen rusten 
met de stand 0-1. In de rust werden we 
weer gemotiveerd door Ronald, Dennis, 
en Peter. In het begin van de 2e helft 
was het nog even zoeken, maar na zo´n 
tien minuten ging het al beter, we gin-
gen ons beter aanbieden en baltempo 
lag iets hoger. De 0-2 kwam van Koen, 
die goed naar binnen kwam. Het ging 
steeds beter maar het was nog niet echt 
genieten. Zo’n tien minuten voor tijd gaf 
Tim een lange bal richting Alpay die toen 
cooletjes werd afgerond, 0-3! En on-
danks dat de scheidsrechter ieder duel 
dat wij aangingen affl oot ons toch rustig 
hebben gehouden, en gewonnen!!! En 
door het gelijk spel van AFC’34 staan wij 
nu boven aan!!!

Tim Schmidt.

Kolping Boys D4–J. Holland D2 (6-0)

Met nog wat restanten opgevroren dauw 
startte D4 de wedstrijd. Het begint zow-
aar al gewoonte te worden om op het 
hoofdveld te spelen. De supporters 
hadden zich nog maar net genesteld 
op de hoofdtribune, of het eerste doe-
lpunt van Maarten kwam meteen uit de 
eerste aanval. De tweede aanval werd 
ook meteen bezegeld met een doelpunt 
van Jesse. Prachtig natuurlijk, maar de 
spanning is er wel meteen uit. Na weer 5 
minuten zorgde Jesse voor de volgende. 
Jong Holland kwam er echt niet aan 
te pas. Het werd een grote oefening in 
rondspelen. Daar viel best wat te geni-
eten. Het balbezit was zo’n 80 procent. 
Na wat gemiste afmakers bleef het bij 
3-0 in de rust. Na de rust weinig nieu-
ws onder de herfstzon. Na 2 minuten 
kwam een schot van Jesse niet klem-
vast in handen van de keeper en rolde 
door. Een hattrick! Jong Holland bleef 
dapper doorgaan, maar het mocht niet 
baten. Yannick scoorde nummer vijf en 
Maarten zes. Prachtig zo’n uitslag, maar 
meer tegenstand zou mooi zijn, zeker 
voor onze keeper Leon.    

 - Louis -

Kolping Boys D8-Koedijk D7 (3-4)

Om 11:30 mochten wij aantreden te-
gen Koedijk D7, met enige vertraging 
begon de wedstrijd. Vanwege de vakan-
tie waren enkele basisspelers van de 
D8 niet aanwezig en ook Koedijk had 
personele problemen. Gelukkig was de 
trainer van de D4 (waarvoor mijn hartel-
ijke dank) bereid om spelers mee te 
laten voetballen. Zo hadden wij Janiek 
(hopelijk schrijf ik het goed) Sander en 
Maarten in onze gelederen. De opstel-
ling was een beetje zoeken zodat we 
al snel in de wedstrijd op achterstand 
kwamen, binnen 10 minuten stonden 
we met 0-2 achter waardoor we echt 
moesten vechten om terug te komen in 
de wedstrijd. Dave en Sam stonden cen-
traal achterin, Ramerio op zijn vertrou-
wde positie linksback. Duncan kon vaak 
de bal aan de goed vrijstaande Jelmer 
kwijt die door een goed overzicht Jeroen 
kon bereiken. Damian de gelegenheid 
spits rende samen met Rijk de benen 
uit hun lijf om zoveel mogelijk druk naar 
voren te geven. De belangrijke schakel 
Raul verdeelde de ballen aan de opko-
mende Youri en of de spitsen. We had-
den een paar goede kansen die helaas 
gemist werden. Ook stonden we een 
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paar keer buitenspel door niet goed 
te communiceren. Koedijk kwam nog 
een paar keer gevaarlijk uit de hoek en 
wist daaruit ook te scoren. 0-4 voor we 
er erg in hadden. Gelukkig wist Rijk uit 
een geweldige solo nog de 1-4 te maken 
waardoor we in de rust even de tactiek en 
wissel konden bespreken. Zoals vooraf 
afgesproken speelde de spelers uit de 
D4 maar 1 helft en konden we in de 2de 
helft beschikken over een ervaren cen-
trale verdediger en een spits. Sam die 
een geweldige eerste helft had gespeeld 
werd naar zijn eigen positie gezet en 
hierdoor kwam er meer lijn in het spel. 
Achterin stond het als een huis en met 
Dave die zo speelde als altijd, hard 
werkend, vol overgave kwam de opbouw 
lekker op gang. Het duurde ook niet zo 
heel lang of we speelde op de helft van 
de tegenstander waardoor doelpunten 
niet uit konden blijven. Al gauw stond 
het 2-4 door een goal van de als altijd 
vliegend vlo Rijk, en de derde goal hing 
in de lucht. Door een goede aanval over 
links werd Rijk in stelling gebracht, deze 
wist de bal naar Janiek te spelen die uit 
een frommel situatie het overzicht hield 
en een mooie goal maakte 3-4. We gin-
gen echt voor de gelijkmaker en alles en 
iedereen geloofde er in. Helaas fl oot de 
scheidrechter af en zo gaat deze wed-
strijd in de boeken. De 2de helft met 2-0 
gewonnen mannen, ik heb genoten van 
de wedstrijd. Tot woensdag bij de train-
ing.

Groeten, Jullie Trainer.

Kolping Boys MD1-SRC D6 (2-2)

Eindelijk, het eerste punt is binnen. De 
voorgaande 3 wedstrijden gingen ver-
loren, maar toen was al duidelijk dat de 
eerste punten eraan zaten te komen. 
Kansen waren er genoeg, alleen in het 
afmaken daarvan waren we niet trefzek-
er. Tegen SRC een nieuwe kans. Weer 
tegen jongens, maar daar hebben we 
inmiddels wel ervaring mee. Het spel 
ging gelijk op, helaas was het SRC die 
als eerste scoorde, 0-1. Daarna was 
het Kolping Boys die steeds dicht in de 
buurt kwam van het doel van SRC. Na 
een aantal kleine kansen was het ein-
delijk Derya die voor de 1-1 zorgde. Na 
rust was het Kolping Boys die het spel 
bepaalde en vaak op de helft van SRC 
speelde. Uit een aanval kwam de bal bij 
Quijen en zij schoot de bal in de verre 
hoek, 2-1. Nog 10 minuten te gaan, dat 
zou toch moeten lukken. SRC ging vol op 

de aanval en maakte het onze achter-
hoede moeilijk. Op een onverwachts mo-
ment schoot een SRC speler van rechts 
de bal op het doel, waar Femke zich op 
verkeek, 2-2. SRC zette nog even door, 
maar gelukkig bleef dit de eindstand.  
Matthieu.

BOL E2-Kolping Boys E3 (0-11)

“De auto had jeuk” was de veel gehoo-
rde opmerking deze morgen. Het is er 
weer weer voor, de kou is weer in ons 
land. Al voor achten in de morgen, waren 
wij bij Kolping Boys om te verzamelen en 
daarna tegen de E2 van BOL te voetball-
en. Na een kort ritje kwamen wij in de le-
kker verwarmde kantine voor het eerste 
kopje koffi e. De jongens waren zich aan 
het opkleden dus daar was wel tijd voor. 
Bij de warming-up viel gelijk op dat het 
gras nog bevroren was en dat de zon 
zijn uiterste best deed om het te laten 
smelten. Vandaag hadden wij vanwege 
de vakantie van Tom en Wessel Nick op 
doel staan en Brendo als vliegende vlo 
meegenomen. 5 minuten na de aftrap 
lag de eerste goal al in de netten, een 
aanval opgezet door Tim en Gilianno 
werd simpel afgerond door Damian. BOL 
probeerde gelijk terug te slaan maar 
werd even fl ink op de neus gezet toen 
Damian voor zijn tweede goal zorgde 
na weer het voorbereidende werk van 
Tim. Ondertussen stond de verdedig-
ing als een huis, Daan Eskens had de 
aanvallers volledig in zijn borstzak en 
Tom R maakte de rechter aanvaller 
helemaal gek door constant in nek te 
blijven plakken. Plotseling leek het wel 
een ijsje in de brandende zon; 3-0 door 
Gilianno die vrij voor het doel gezet werd 
door Bas. Weer een paar minuten later 
uit een zinderde solo van onze vlieg-
ende vlo Brendo de 4-0. De jongens 
vonden het wel even goed zo en lieten 
BOL een beetje komen, we hadden niet 
voor niets een keeper toch! Nick moest 
even vol aan de bak en kreeg een paar 
gevaarlijke schoten te verwerken die hij 
uitstekend uit het doel plukte. Geheel 
ongeschonden fl oot de scheidsrechter 
voor de rust. Na de rust ging het in het-
zelfde tempo door, Damian maakte zijn 
derde goal van de morgen en tekende 
even later ook zijn 4 goal aan. Dit al-
lemaal door het fantastische spel van 
het gehele team. BOL dacht wat Kolp-
ing goed kan kunnen wij ook en hielp 
even mee om de score nog hoger op 
te tillen. 8-0 door een geweldige eigen 
goal. Damian maakte hierna nog de 9-0 

uit een uitrap van Nick en ook de 10-0 
kwam van zijn voet. Kolping kon er geen 
genoeg van krijgen. Na vele corners er 
in één keer proberen in te draaien lukte 
het Bas op een schitterende manier, 
boem! Daar lag de bal in de verre hoek 
hoog over de keeper heen. 11-0 en dat 
was ook de eindstand. 

Lekker gevoetbald jongens, volgende 
keer weer ? Groet, Een voetbalouder.

Kolping Boys E3-Kolping Boys E5 (6-2)

Ja, zelfs als het vakantie is en ieder-
een naar de camping of het buitenland 
vlucht mogen wij gelukkig voetballen. 
Om 09:30 scherp stonden wij op de 
stoep bij Kolping en na het omkleden 
gauw het veld op voor de warming-up om 
de E5 te bestrijden. Als wel vaker waren 
wij de gelukkige die de iets wat ruim 
bemeten hesjes mochten dragen zodat 
het onderscheid duidelijk zichtbaar was. 
De weergoden waren ons goed gezind, 
althans dat vraag ik mij als schrijver wel 
eens af, bij het wat mindere weer voet-
ballen de jongens beter dan bij mooi 
weer. Dat wordt een carrière in Engeland 
of Schotland i.p.v. Spanje maar dit ge-
heel ter zijde. De E5 begon sterk en met 
de goede keeper die zij op doel hadden 
staan was het ook niet zomaar even van 
“dit gaan we winnen”. Na een enerver-
ende helft waarin door beide partijen 
leuk gevoetbald werd was het toch de 
E5 die met een doelpunt in hun kontzak 
de kleedkamer opzocht. Waarschijnlijk 
heeft Roy of Thijs de jongens even fl ink 
toegesproken tijdens de limonade want 
in de 2de helft liep het toch wel iets 
soepeler en gesmeerder. De combinatie 
werd gezocht en ook de actie werd niet 
vergeten. Al gauw kwamen we op 1-1 
door een goal van Gilianno die een paar 
minuten later ook de 2de goal maakte. 
Een misverstand tussen Tom en Tom (ja 
wij bij de E3 hebben een eigen TomTom,  
waarbij de navigatie normaal vlekkeloos 
verloopt) zorgde bijna voor de 2-2 deze 
viel later dan ook uit een mooie aanval 
van de E5. Wessel maakte met een vrije 
trap de 3-2 daarna leek het wel of het 
verzet van de E5  gebroken was. In een 
hoog tempo vielen door Damian, uit een 
fantastische aanval en voorzet van Tim 
de 4-2. Bas maakte de 5-2 en Tim kon 
het niet laten om de 6-2 erin te schieten. 
Al met al een leuke wedstrijd om naar te 
kijken.

Groet, Een voetbalouder.
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Kolping Boys E4 - Foresters E4 (2-5)

Wij moesten zaterdag tegen de Foresters 
E4 uit in Heiloo De wedstrijd begon om 
half twaalf. De zon scheen en we hadden 
er zin in. Door de vakantie waren er vijf 
invallers voor ons team  Nadien, Jard en 
Brunon van de E2 en Daan en Tom van 
de E3. Toen onze trainer de opstelling 
bekend maakte stond ik links voor.Het 
ging hartstikke goed en we kwamen snel 
met 1-0 voor een mooi doelpunt door 
Jard, maar daarna ging Foresters steeds 
beter voetballen en scoorden drie keer, 
hierna kregen we nog een paar keer  
een kans en maakten we weer door Jard 
3-2. Daarna was Foresters sterker dan 
ons en verloren we de wedstrijd met 5-
2. Dit was wel jammer want we hadden 
goed ons best gedaan en ook nog wel 
een paar kansen gehad.  

Groetjes Tymo

Oudesluis E3–Kolping Boys E6 (0-12)

Op een mooie herfstochtend beleefde 
E6 zijn eerste overwinning van het sei-
zoen. En hoe! In Oudesluis werden de 
fans op maar liefst 12 doelpunten ge-
trakteerd. Vlak na de aftrap viel het 
eerste doelpunt en bij rust was de stand 
al 0-6. De Kolping Boys waren niet te 
stuiten! Na een peptalk in de kleed-
kamers deed Oudesluis in de tweede 
helft zijn best om terug te komen maar 
zonder resultaat. Alle actie speelde zich 
af op hun helft: Kolping keepster Iefke 
kon zelfs meevoetballen met de rest 
van het team. Er werden enorm veel 
kansen gecreëerd, waarvan een zestal 
in doelpunten werden omgezet. Een bi-
jzondere vermelding verdient superspits 
Rick die maar liefst acht van de twaalf 
treffers op zijn naam schreef. Hulde aan 
alle Kolping spelers – Iefke, Hannah, 
Nienke, Martijn, Nick, Rick, Amsel en 
Max – en zet deze positieve lijn voort in 
de volgende wedstrijden. We kijken er-
naar uit!

Karen (moeder van Max)

Kolping Boys F4–Kolp. Boys F3 (0-5)

Een titanen wedstrijd zou het worden. 
Het ene Top team tegen de andere. F4 
staat bekend als “de gehakt makers”. 
Ze maken vaak gehakt van hun tegen-
standers door ze technisch onder de mat 
te spelen. F3 maakt zijn Prof aspiraties 
soms meer dan waar en staat in de be-
langstelling van de technische staf van 
AZ.  Het massaal toegestroomde publiek 

kreeg een wedstrijd vol strijd voorge-
schoteld door een troep uiterst gedreven 
voetballers. De spanning was vooral in 
de eerste helft om te snijden. Enkele 
toeschouwers konden de spanning niet 
meer aan en draaide zich om als Jurre 
weer eens venijnig uit wilde halen, of als 
Bas van uit de 2e lijn goed gemikte bal 
op het doel mikte. De ooooooeeeeee-
hhhsss en aaaaaaahhhhsss waren 
duidelijk te horen. Sommige vaders en 
moeders moesten hun handen door 
de EHBO laten verzorgen omdat ze te 
hard hadden geklapt. Zo goed werd er 
door beidde teams gevoetbald.  F4 had 
vandaag de pech dat de ouwe vertrou-
wde rots in de branding, Klaas helaas 
door ziekte geveld was. De stand had 
er waarschijnlijk anders uitgezien als 
hij er wel was geweest. Twee spelers 
vielen nóg meer op dan de anderen. 
Thijs, was met geen man en macht te 
houden. Thijs heeft een aantal maal de 
bal met 255,14 Km per uur over het veld 
geschoten. De volgende keer moet de 
tegenstander maar helmen op, anders 
wordt het te gevaarlijk. Wat een kracht 
en wat een techniek!!!  Pieter….ook zo’n 
kanjer. Pieter staat erom bekend dat 
hij zowel voor, achter, midden, links en 
rechts kan spelen, maar dan wel alles 
tegelijk. Jaja, das knap he? Na enig over-
leg ging Pieter de 2e helft links achter 
spelen. Hij hield zijn plek super goed, 
was een zeer belangrijke kracht in de 
verdediging en hielp de aanval waar hij 
kon. Pieter was een klasse voorbeeld 
van een professionele voetballer die 
in het dienst speelt van het team. Hier 
kunnen heel wat spitsen bij AZ nog wat 
van leren. Voor de toeschouwers bleef 
er maar 1 conclusie over at duidelijk te 
horen was in het geroezemoes na de 
wedstrijd: Wat een super kanjers zitten 
er bij  F3 en F4. Allemaal voetballers die 
uit hetzelfde hout gesneden zijn en waar 
Kolping Boys nog heel wat vruchten van 
kan plukken. 

J. Holland F5–Kolping Boys F4 (0-8)

Vorst aan de grond,zon aan de hemel 
en met een derde van het team op weg 
naar Jong Holland. Fabian was helaas 
verhinderd,Klaas en Tom met trainer 
Frank kwamen heel dapper op de fi ets.
We waren ruim op tijd dus konden we 
mooi nog even inballen op het veldje 
langs de lijn.Na het fl uitsignaal begon-
nen we meteen te drukken Ondanks 
dat we sterker waren,kwam de tegen-
stander toch aan aanvallen toe,maar 

dankzij het gouden duo Koen en Adil 
had keeper Jay op doel weinig te doen. 
Voor rust tikte Jurre er met veel gemak 
even vijf in. Na de limonade en een 
goed gesprek begonnen we aan de 2e 
helft. De mannen speelden redelijk over 
waardoor Jong Holland vermoeid raakte. 
0-6 van Tom,Mooie voorzet van Sam 
0-7.Nog enkele minuten te gaan,Jong 
Holland was op. Nog wat goed voeten 
werk van Mike voor het doel waardoor 
onze topscoorder alleen nog tik hoefde 
te doen om de knock out te maken. 0-8 
winst,super!

André.


