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DE TREFFER -  HOOFDLIJNEN

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

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

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

De Aftrap 

In deze Treffer aandacht voor de reanimatiecursus die op maandag 26           
november in de kantine wordt gegeven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus 
meldt u aan.

Heren 1 heeft na de belangrijke overwinning bij Vrone, dit helaas geen vervolg 
kunnen geven bij KGB. Hier werd met 4-2 verloren.

Dames 1 heeft zich goed hersteld van het gelijke spel vorig weekeinde, nu 
werd er met 7-1 gewonnen van SJC.

Verderop vindt u ook een uitnodiging voor de volgende klaverjasdrive van     
16 november.

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - ZAP 1

Zijn beschikbaar gesteld door:

   -Conijn Parket en Projectvloeren
    Parket-Sport en Bedrijfsvloeren voor projecten en particulieren

        Kamerlingh Omnesstraat 15, 1821 BP Alkmaar
        072-5206464

&

    Jako Sports, de kledingsponsor van Kolping Boys, verkrijgbaar bij Intersport Megastore

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd  Kolping Boys 1–ZAP 1

Naam:Julian Vos    Leeftijd: 12 jaar Team:D 2 Positie: links- of rechtsvoor

Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?     3e seizoen

Op welke school zit je?    Jan Arentsz

Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ

Welke speler is je voorbeeld?   Niet echt iemand

Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Ook niet echt iemand

Welke muziek vind je mooi?    Popmuziek/ Top 40

Wat is je lievelingseten?    Patat

Wat zijn je hobby’s     Voetballen, buitenspelen en gamen

Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden

In memoriam SIMON KAANDORP.
Geschokt, verbijsterd en verslagen vernamen wij het nieuws dat Simon Kaandorp, begeleider van de Futsal B2 en vaste sup-
porter van de veldvoetbal B4, zaterdagavond 27 oktober op 47 jarige leeftijd, plotseling aan een hartstilstand was overleden. 
Woorden schieten écht tekort.......

Mirjam, Floor, Lotte en Thijs heel veel sterkte de komende tijd.

Namens “de jongens”, hun ouders, begeleiders en het bestuur van Kolping Boys.
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 10 en 11 november

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 17 en 18 november

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 10 november

08:30 uur: 12e senioren

12:30 uur:  12e senioren

 

Zondag:  11 november

09:00 uur:  A4 junioren

13:00 uur:  A4 junioren

 

Zaterdag:  17 november

08:30 uur: 13e senioren

12:30 uur: 13e senioren

 

Zondag:  18 november

09:00 uur:  B2 junioren

13:00 uur: B2 junioren

 

Secretariaat:  

Zondag:  11 november

08:30 uur:   Ome Jaap en T.Schut

13:00 uur: N.Apeldoorn en 

 P.Ursem

 

Zondag:  18 november

08:30 uur: J.Wijts

13:00 uur T.Vrasdonk

 

Zondag 11 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e ZAP 1 14:00  E.van Os
2e SVW 27 2 11:00  A. Grevink
5e Berdos 3 12:00 11:00 S.Jongkind
9e LSVV 6 10:00 09:00 I.Aydogan
11e AFC 34 6 14:00 13:00 P.Kramer
12e Uitgeest 13 12:00 11:00 N.Pater
13e Foresters (de) 8 10:00 09:00 K. de Goede
DA1 Buitenveldert DA1 14:00  M.A.ter Veen
Da3 SEW Da 1 14:00 13:00 M.Visser
A3 Duinrand S A2 12:00 11:00 A.Kokkelink

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
3e Adelbert St 2 11:30 10:15
7e Duinrand S. 3 11:00 09:45
8e KSV 4 14:00 13:00
10e Foresters (de) 7 14:00 12:45
Da2 Andijk DA1 14:30 13:00
A2 KGB A1 11:30 10:00
A4 Zuidermeer A1 11:30 10:00
B2 Beemster B1 11:00 09:45
                  

Zondag 18 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
3e DWOW 2 12:00 11:00 M.Visser
7e Meervogels 31 4 10:00 09:00 G. Twisk
8e SRC 3 10:00 09:00 S.Jongkind
10e Alkmaarsche B. 11 14:00 13:00 A.Kokkelink
11e vrij   
12e vrij   
Da2 Zaandijk DA1 12:00  P.Kramer
A2 West Frisia DP A1 12:00 10:45 K. de Goede
A4 Limmen A3 14:00 12:45 N.Pater
B2 Spirit’30 B1 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e SRC 1 14:00 
2e Purmersteijn 2 11:00 
5e Rijp (de) 2 11:00 09:30
9e Vrone 6 10:00 09:00
13e Berdos 7 12:00 11:00
Da1 Fort.Wormerv. Da1 14:00
Da3 KGB Da 1 11:30 09:45
A3 Schagen A2 14:00 12:30
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 3 en 4 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e KGB 1 2-4
 2e Limmen 2 2-2
 3e ZAP 3 3-5
 5e Succes 3 2-1
 7e Limmen 6 7-1
 8e Nieuwe Niedorp 3 ???
 9e AFC 34 4 2-8
 10e Berdos 5 ???
 11e Koedijk 10 1-2
 12e HSV 10 2-3
 13e WSV 30 5 1-4
 DA1 SJC DA1 7-1
 DA2 RKEDO DA1 6-1
 DA3 KFC DA1 ???
 A1 Kon. HFC A1 4-1
 A2 Valken De A1 5-2
 A3 Sint Boys A1 3-2
 A4 Foresters (de) A3 ???
 B1 Zilvermeeuwen B1 7-0
 B2 Koedijk B2 6-1
 B3 BKC B2 0-5
 B4 Foresters (de) B3 ???
 B5 ODIN 59 B6 8-0
 B6 Koedijk B7 0-6
 C1 DWV C1 1-1
 C2 AFC 34 C2 1-3
 C3 SVW 27 C3 0-2
 C4 BOL C2 15-0
 C5 KSV C3 7-0
 C6 Victoria O C3 6-1
 C7 Koedijk C8 2-6
 MA2 Sporting 70 MB1 3-2
 MB1 Vitesse 22 MB1 6-2
 MC1 CSW MC1 0-5

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 ” www.sighet.nl
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PUNTSGEWIJS
Reanimatie en defi brilatiecursus 

In navolging op het stukjes in de vorige Treffer hierbij het laatste nieuws betreffende bovengenoemde cursus.  I.s.m. het Rode 
Kruis Alkmaar en coördinatoren Martin Wijnen en Linda Duiveman zal de cursus worden gehouden op:

Maandag 26 november 2007 in de kantine van Sportcomplex de Nollen
Aanwezig     19.00 uur

Start            19.30 uur

Een ieder die deze avond met goed gevolg heeft afgelegd zal hiervoor een certifi caat ontvangen. Wij verwachten dan ook de vol-
gende personen:

Kees de Goede, Marco Visser, Janneke Ruijs, Piet Ruijs, Paul Kramer en Iris, Arjen v.d. Velden, Christiaan v.d. Velden, Jaap 
en Linda, Ron Hilhorst en echtgenote, Jan Kraakman, Herman Berghammer, Femke de Jong, Gerard Venneker, Hans Groot, 
Jeroen Wijts, Marja Wijts, Jan Mienes, Phuong Ngyuen, Rob de Wit, Gonnie v.d. Waal, Lia Ruijs, Ria Lankreijer, Marit Stiemer, 
Margret Gongrijp, Carla Sol, Jan de Bont, Ton Groot, Jan de Wit en Piet Ursem.

Mochten er nog personen zijn binnen de club die deel willen nemen geef je dan zo snel mogelijk op, Want vol is vol. Er zijn nog 
een aantal plaatsen beschikbaar.

Mocht je naam er niet bijstaan (toch opgegeven), laat dit dan even weten via  Janneke Ruijs, tel. 072 – 5642430 of 06 – 
23128469

Gezocht!
Enthousiaste mensen die het bestuur van de vriendenclub willen ondersteunen. Wij zijn op zoek naar mensen met een groot 
Kolping Boys hart die een paar uur per maand vrije tijd aan de club willen besteden. Het is belangrijk dat je interesse hebt in alle 
onderdelen van de club, een computer bezit en een stukje gezelligheid meebrengt.

Herken je jezelf in deze omschrijving en zit je barstensvol ideeën laat het ons dan via de telefoon of mail weten. Ideeën om Kolping 
Boys nog mooier te maken zijn overigens altijd welkom!

Kristin Bosman 

Jan en Virgin Giling 40 jaar getrouwd

Op zaterdag 10 november vieren Jan en Virgin Giling hun 40 jarig huwelijksfeest. Wij feliciteren het gouden bruidspaar en 
wensen Jan, Virgin en de kinderen een mooie dag toe.

Het Hoofdbestuur.

Gele en Rode kaarten en formulieren.
Let op: 

Indien een speler of coach/begeleider een gele of rode krijgt, dan dienen zijn gegevens compleet op het wedstrijdformulier te 
worden vermeld. Dus inclusief naam en adres. 

Indien een eigen speler uit het veld wordt gestuurd door een directe rode kaart, of een coach/begeleider ontvangt een gele of 
een rode kaart, dan moet er tevens een  Verweerschrift formulier worden ingevuld, en ondertekend, door de betreffende speler/
coach/geleider. 

Ook indien een speler van de tegenpartij uit het veld wordt gestuurd door een directe rode kaart, of een coach/begeleider 
ontvangt een gele of een rode kaart, dan moet er een  Verweerschrift formulier worden ingevuld, en ondertekend, door de coach/
geleider/aanvoeder van het team.

Gerard Venneker

secretaris v.v. Kolping Boys
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Verslag van senioren 1 wat betreft het seizoen tot op heden
Vol met goede zin is het eerste elftal begonnen in de derde klasse. Het eerste heeft een relatief jong elftal 
maar de meeste jongens spelen inmiddels al een aantal jaren met elkaar. Het mooie aan ons eerste elftal 
is dat het een goede mix is van routineers,  jonge zelf opgeleide junioren en spelers die een wedstrijd uit 
het niets kunnen beslissen(zoals de bij ons teruggekeerde Louwensley Martina). Tot op heden is geble-
ken dat we talent genoeg in het elftal hebben maar dat de tegenstanders duidelijk leper zijn dan in de 
4e klasse. Het mooie aan de derde klasse is dat we onze spelers weer zien groeien en dat ze ook weer 
uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen. 

Onze start in de derde klasse is  nog geen vliegende start geweest als we kijken naar het aantal punten 
dat we hebben vergaard. Echter een maand terug is er wel duidelijk een kentering gekomen in die zin dat 
de spelers zijn gaan beseffen dat alleen talent gekoppeld aan inzet en overzetttelijkheid leidt tot presta-
ties en dus tot punten.

De wedstrijd tegen Vrone van afgelopen zondag was daar een goed voorbeeld van. Er werd namelijk lang 
niet altijd even goed gespeeld maar de jongens hielden zich vast aan de afspraken en aan ons strijdp-
lan waardoor we amper een kans weggaven en zelf toesloegen op de momenten dat het moest. Wat dat 
betreft was dit een wedstrijd die door leepheid  en onverzettelijkheid werd beslist in het voordeel van 
Kolping. Ik denk dan ook dat dit jonge team samen met haar trainer Rob Klanker een mooi en leerzaam 
debuutjaar in de derde klasse tegemoet gaat.

Sandor van der Waal

Elftalbegeleider

 

NIEUWS VAN HET VLAGGENSCHIP

TWEEDE KLAVERJASDRIVE OP 16 NOVEMBER

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 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 aan-
wezig zijn.
Met de vriendelijke groet van Gerard, Hanny, Marian en Gerben
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 10 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 KSV B2 14:45 14:00 
B4 AFC 34 B4 14:45 14:00 J.Kraakman
B5 Koedijk B6 14:45 14:00 H.Berghammer
B6 HSV B3 14:45 14:00 A.v.d.Velden
C1 Zeeburgia C2 13:15  T.Huijser
C6 Vrone C4 13:15 12:30 J. Rowinkel
C7 DTS C3 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
MA2 vrij   
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 ADO 20 A1 14:30 
B1 Volendam (rkav) B1 12:00 
C2 Alcmaria Victrix C1 12:30 11:30
C3 Grasshoppers C2 14:00 13:00
C4 Victoria O C2 12:30 11:30
C5 AFC 34 C4 12:30 11:30
MB1 AFC 34 MB1 12:30 11:30
MC1 PSCK MC1 09:30 08:15
                  

Zaterdag 17 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Abcoude A1 14:45  B.C. Hoekman 
B1 Castricum B1 13:00  A. v.d. Velden 
C3 LSVV C2 14:45 14:00 F. Veel 
C4 Egmondia C2 14:45 14:00 J.Kraakman 
C5 Berdos C3 13:15 12:30 J. Rowinkel 
MA2 CSW MA1 14:45 14:00 A.v.d.Velden onze Arjan dus !
MB1 LSVV MB1 11:30 10:45 H.Berghammer 
MC1 O.S.V. MC1 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar 
C2 Alkmaarsche B. C1 13:15 12:30 K.Huijbers 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 Vesdo B1 13:15 12:00
B4 Vrone B2 14:30 13:40
B5 Vrone B3 11:30 10:40
B6 AFC 34 B5 10:30 09:30
C1 KFC C1 11:30 
C6 WMC C1 10:00 09:00
C7 Vrone C5 11:30 10:40
 

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 10 en 11 november

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 17 en 18 november

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 10 november

08:30 uur: 12e senioren

12:30 uur:  12e senioren

 

Zondag:  11 november

09:00 uur:  A4 junioren

13:00 uur:  A4 junioren

 

Zaterdag:  17 november

08:30 uur: 13e senioren

12:30 uur: 13e senioren

 

Zondag:  18 november

09:00 uur:  B2 junioren

13:00 uur: B2 junioren

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  10 november

Raymond de Niet

 

Zaterdag:  17 november

Paul Konijn en Ton Groot

Zaalvoetbal.

In de vorige Treffer stond het al. 
In de Kerstvakantie, op 27 december, gaan de volgende teams zaalvoetballen in de sportzaal in de Oudorperpolder:
A3, A4, B3, B4, B5, B6, C3, C4, C5, C6, C7 en de meiden.
We willen de begeleiders vragen om de komende weken( nu we nog elke week voetballen) de namen te verzamelen van de 
spelers die mee willen doen (€ 1,- per speler !). Graag ook even 1 of 2 namen erbij van begeleiders/ouders.
Laat het niet aankomen op december, want dan is de kans op afgelasting veel groter en spreek je je spelers niet meer. 
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !!

Het waren 2 topweken voor onze B1. Alle directe concurrenten(Volendam, Westfrisia en Zouaven) verloren een keer en 
zelf werden vrij eenvoudig de 6 punten binnengehaald. Via een 0-4 bij Concordia in Hillegom en een 7-0 op het arme 
Zilvermeeuwen staat B1 er weer helemaal bij.
Komende zaterdag volgt de topper tegen koploper Volendam. Winst zou betekenen, dat ons B1 de kop overneemt. Veel 
succes in het palingdorp, mannen !
Ook A1 staat bij de toppers. In Amsterdam werd het toch wel sterke Swift op 0-0 gehouden en thuis tegen Kon.HFC was het 
pleit al met de rust beslecht om te eindigen op 4-1. Samen met Purmersteijn en het verrassend opererende Jong Holland 
gaan de van Wonderen-boys er voorlopig om strijden. Eerst komende zaterdag maar eens zaken doen in Heemskerk, denken 
wij zo.
C1 ging lelijk de boot in tegen het onderaanstaande én concurrent Wherevogels. Voor de rust ging het nog wel, maar na de 
rust kwamen ze er niet meer aan te pas en verloren uiteindelijk met 0-2.
Gelukkig volgde er enigszins herstel door met 1-1 gelijk te spelen in Amsterdam-Noord bij D.W.V.

C2 nam brutaal de leiding tegen S.V.W. C2, maar werd na de rust dan toch met de doelpunten om de oren geslagen en 
verloor met 4-1. En ook bij AFC C2 verloren ze voor de 9e keer (3-1).
Ook de C3 van coach Boris verging het niet zo goed. Ook hier was S.V.W. te sterk (0-2), alhoewel ze toch zéker na de rust 
kansen hadden op een doelpunt. De paal stond de tegentreffer in de weg !
Wat moeten we nog over de C4 schrijven ? Twee vette overwinningen (11-0 en 15-0) en een ongeslagen koppositie.
Niets aan toe te voegen. ’t Is alleen maar knap !!
Ook voor de C5 gaat het voor de wind. Zowel Reiger Boys als plaatsgenoot K.S.V. werden met 7-0 aan de zegekar gebonden. 
’t Houdt niet op bij de C-junioren, want ook de C6 deed niet onder voor hun clubgenoten van C4 en C5.
Reiger Boys kon met 5-1 naar huis en in Obdam weerden er via een 6-1 zege 3 punten opgehaald .
’t Leek even de goede kant op te gaan voor C7, maar de laatste 2 wedstrijden gingen jammerlijk verloren. Bij K.S.V. werd met 
4-2 verloren en Koedijk was met 6-2 de baas. Er komen vast wel weer betere tijden , mannen.

Bij de B-junioren zien we de revival van B3 ! Mét coach Gerrit wonnen e met 4-2 van het hoger geplaatste Dynamo B2 en 
zónder coach Gerrit, maar mét coach Lenie wonnen ze uit bij B.K.C. met maar liefst 5-0. Kijk, dat is nou zaken doen, Lenie !
B4 had het moeilijk tegen koploper A.D.O.’20 en verloor met 1-4, waar ze een half uur lang goed met de Heemskerkers 
meekonden. Maar, waar praten we over in het besef, dat de vader van speler Thijs Kaandorp diezelfde zaterdag overleed.
’s Middags stond hij zijn zoon nog enthousiast aan te moedigen langs de lijn………
Wij wensen Thijs, zijn moeder en de verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Afgelopen zaterdag won de Verhoeven/Mienesbrigade met 5-2 bij Foresters B3.
B5 deed zeer goede zagen door 2 overwinningen:7-2 bij S.V.W. B4 en 8-0 tegen het arme ODIN B6. En B6 lijkt nu toch af te 
haken bij de middenmoot. Thuis was L.S.V.V. B4 met 2-3 te sterk en in Koedijk verloren ze met 6-0.
Op zondag behaalde B2 een verdienstelijk gelijkspel bij V.V.W. B1(2-2) en een ruime overwinning (6-1) op Koedijk B2.

Ook de A2 behaalde een goed resultaat door een 4-4 gelijkspel bij HSV Sport A1 en de eerste overwinning(5-2 op Valken A1). 
Zou de nieuwe coach John Desserjer het lek boven hebben ?
Ook de A3 speelde met 4-4 gelijk en lijkt daarmee toch wel uitgeschakeld te zijn voor een eventueel kampioenschap.
Gelukkig wonnen ze wél weer van Sint Boys A1 (2-3).
A4 tenslotte verloor met 5-1 bij Z.A.P. A2 en met 11-3 van Foresters A3.

Kolping B. C4–Dynamo C2 (11-1)

Op woensdagavond 24 oktober stond de inhaalwedstrijd tegen Dynamo C2 op het programma. We 4 min. stonden 
we al voor door een doelpunt van Robin, uit een assist van Yannick. We bleven Dynamo onder druk zetten. Maar 
in de 17e min. werd het 1-1.  Wat we ook probeerden, de ruststand bleef 1-1. Na de thee, welke door David gezet 
was, gingen we met frisse moet er tegen aan. We speelden op het kunstgras met een bal die alleen maar donkerder 
werd, wat voor de keeper moeilijk in het kustlicht te zien was. In de 10e min. na rust maakte Robin uit een corner 
van Wouter er 2-1 van. We moesten tot de 18e min. wachten tot dat Jasper met een afstand schot over de keeper 
er 3-1 van maakte. De keeper kon tegen de het kunstlicht de donkeren bal even niet zien. We moesten van bal wis-
selen, spierwit. Arthur schot van af links tegen de rug van een tegenspeler op zodat het 4-1 werd in de 19e min., de 
kopjes van de Dynamo spelers. Gingen naar beneden. Dan zie je natuurlijk niets. Het werd dan ook snel via Robin, 
Wouter 5-1 en 6-1. In de 30e min. was het weer Arthur die scoorden 7-1. Nog 5 min. te gaan., dat werd een walk-
over. Wouter 8-1, Robin 9-1, Wouter 10-1. Maar in de laatste min. nam Wouter van rechts een corner die door Joost 
op een mooie wijze ingekopt werd. Eindstand 11-1
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JUNIORENVERSLAGEN
HSV C3-Kolping Boys C4 (0-11)

Op zaterdag 27 oktober, 3 dagen na 
de inhaalwedstrijd tegen Dynamo C2, 
stonden we tegen over HSV. In het 
begin misten we heel veel kansen, 
maar we verloren onze koppen niet, 
we bleven ons eigen spelletje spelen. 
In de 13e min. Kregen we een corner 
op links, Wouter trok hem hoog voor 
het doel, waarna Robin de 0-1 kon 
maken. In de 15e min. maakte Arthur 
er 0-2 en Jasper in de 22e min 0-3, 
dat was ook de ruststand. We begon-
nen lekker na de thee, we liepen al 
gauw uit naar 0-4 door Johan, door 
een dat de keeper de bal niet kwijt 
kon. Bij elk keer dat er en doeltrap af 
uitschot van HSV kwam, stonden die 
spelers gedekt. Daardoor konden we 
de bal steeds op de heeft van HSV 
houden en gestaag aan ons doel-
saldo werken. Devon maakte de 0-5, 
Joost de 0-6 uit een corner met een 
kopbal. 0-7 door Robin, Kevin lied de 
0-9 aantekenen en 0-9 door Wouter. 
Steven maakte met een droog schot, 
er vlug nog even 0-10 van. In de 33e 
min. werd de eindstand bepaald 
door Wouter 0-11. Er waren bij deze 
uit wedstrijd heel veel supporters, 
ouders, broertjes, opa’s en oma’s.

Een trouwe Supporter  

Kolping Boys C4–Bol C2 (15-0)

Op Zaterdag 3 november mochten 
we het thuis tegen BOL C2 opne-
men. BOL stond tweede van on-
deren met maar 2 gespeelde wed-
strijden en 0 punten. Bij BOL stond 
een verschrikkelijke lange keeper op 
doel. Dus laag schieten had Phranz 
gezegd. Joost had zich vrijdagavond 
tijdens de training geblesseerd en 
stond als toeschouwer langs de  zi-
jlijn. Na 2 min. scoorden Arthur Pij-
paert de 1-0. na 4 min. maakte Yan-
nick Zuurbier er 2-0 van. Yannick 
vond het erg lekker kreeg de smaak 
te pakken, wand hij maakte vervol-
gens de 3-0, 4-0, 5-0, en de 6-0  in 
niet minder dan 11 min. Het leek wel 
Alfondso Alves. Hé hé de anderen 
konden ook nog scoren, want in de 
33e min was het Robin van Velthui-
zen die er 7-0 van maakte, uit een 

kluts van spelers van BOL. De 34e 
min was de minuut van onze KEEP-
ER Justin van den Berg, want als je 
de hele wedstrijd niets te doen hebt, 
moet je wel geconcentreerd blijven. 
En dat deed Justin dan ook, op een 
ongelukkig manier verloor Sander 
de bal aan zijn tegenstander, die 
gelijk op de doel afging, maar deze 
vond Justin op zijn weg en hij red-
der op een grandioze manier. Even 
later bepaalde Jasper Bakker de 
ruststand op 8-0. In de tweede helft 
bleef de C4 de druk op voeren, maar 
het lukte niet steeds wat de jongens 
wilden. In de 5e min , maakte Robin 
van Velthuizen er 9-0 van uit een 
kopbal. Het duurde toch tot de 17e 
min. toen uit een corner van Wouter 
Korse dat  Steven de jong de 10-0 lied 
aantekenen. Drie min. later maakte 
Robin van Velthuizen uit een kluts er 
11-0 van. In de 21e min. gaf Jasper 
Bakker zijn 3e assist aan Yannick 
Zuurbier die er 12 -0 van maakte. In 
de 23min. was het Wouter Korse uit 
een voorzet van Jasper Bakker die 
er 13-0 van maakte.  Het feest was 
nu helemaal compleet, want Sander 
Makkes liep ook al voorin te voetbal-
len, maar hij scoren helaas nog niet. 
Dat we de wederom de 0 hielden 
was mede aan het middenveld en de 
verdediging te danken. Want op het 
middenveld stonden Arthur Pijpaert, 
Johan van de  Sluis, Kevin Leeu-
wenkamp, Wouter Korse en Jasper 
Bakker de ballen te verdelen, die zij 
net van BOL veroverd hadden. En 
mocht er toch een verdwaalt balletje 
er doorkomen, stonden daar Barry 
de Koning met Steven de Jong en 
Devon Hoogland met aan zijn zijde 
Sander Makkes de gaten te dichten. 
In de 25e min maakte Devon Hoog-
land er zelf 14-0 van. Dat in de 28e 
min. Steven de Jong de eindstand 
op 15-0 bepaalde, met zijn tweede 
doelpunt, deed niet meer toe, de sc-
heidsrechter vond het welletjes. We 
waren de wedstrijd te laat begonnen 
en er moesten na ons nog meer wed-
strijden gespeeld worden. Misschien 
hadden we dan nog de 20 gehaald.

Een trouwe supporter

Kolping B. C6–Reiger B. C5 (5-1)

Vandaag moest er weer gewonnen 
worden! Vanaf het begin zette Kolp-
ing de tegenstander onder druk. Na 
verschillende kansen en een schot 
op de paal was het Brian die op aan-
geven van Vigo halverwege de eerste 
helft voor 1-0 zorgde. Kort daarna 
gaf Jack een prima dieptepass op 
Michael die de keeper vervolgens 
met een fraaie lob verschalkte, 2-0. 
Na de thee kwam Reiger Boys een 
aantal keer gevaarlijk door. Gelukkig 
wist Marnix met goed keeperswerk 
zijn doel schoon te houden. Het was 
vervolgens toch Reiger Boys dat na 
10 minuten op 2-1 kwam. Na een 
tactische wissel, Brian voor Vigo, 
was het Brian die binnen 5 minuten 
twee keer raak schoot, 4-1. Hij mo-
cht vervolgens direct weer het veld 
verlaten! Vlak voor tijd zorgde Jack 
na goed doorzetten nog voor de 5-1. 

Victoria C3-Kolping Boys C6 (1-6)

Vanaf het fl uitsignaal was Victoria die 
een fi ttere indruk maakte. Verschil-
lende keer waren ze bij de opening-
streffer. Kolping zwijnde behoorlijk. 
Gelukkig waren Dennis en Marnix 
er wel goed bij want anders hadden 
er zo een paar in gelegen! Na 25 mi-
nuten was het Kolping die scoorde. 
De aanval over rechts liep over drie 
schijven (Ryan en Vigo) en het eind-
station was Brian die met een moo-
ie boogbal raak schoot, 0-1. Vlak 
daarna weer een goede combina-
tie. Brian gaf goed af op Ryan en dit 
betekende 0-2. De tweede helft was 
Kolping beter bij de les. Regelmatig 
werd er goed gecombineerd. Lang-
zaam liep de stand op tot 0-5. Brian 
was drie keer trefzeker, waarvan er 
een de schoonheidsprijs verdiende. 
Een diagonale boogbal van ruim 20 
meter vloog over de ver voor zijn doel 
staande keeper in de linker boven-
hoek. Vervolgens wist Victoria nog 
tegen te scoren en zorgde Ryan voor 
het slotakkoord door ook nog een 
keer raak te schieten, 1-6.

 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 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. 
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.
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 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
Maandag 26-nov 21:05 Uit Noorderend Plubos 5 163423

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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.
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.
Vrijdag 30-nov 19:40 Uit De Kloek Tornado/AVéWé C1 147957

In memoriam SIMON KAANDORP.
Geschokt, verbijsterd en verslagen vernamen wij het nieuws dat Simon Kaandorp, begeleider van de Futsal B2 en vaste 
supporter van de veldvoetbal B4, zaterdagavond 27 oktober op 47 jarige leeftijd, plotseling aan een hartstilstand was over-
leden. Woorden schieten écht tekort.......

Mirjam, Floor, Lotte en Thijs heel veel sterkte de komende tijd.

Namens “de jongens”, hun ouders, begeleiders en het bestuur van Kolping Boys.
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DAMES EN MEISJES

Kantinediensten:

Za.  10 november 09.00 uur  Melanie Cnossen  

   09.00 uur  Amy Cooks 

   13.00 uur Jessica Corsten  

Za.  17 november 09.00 uur Ilja van der Deure  

   09.00 uur Mitjam van Dijk 

   13.00 uur Olga Dignum  

Bergen MD1-Kolping Boys MD1 (1-3)

Vandaag tegen de meiden van Bergen. Zou het gebeuren, de eerste winst? Gezien de eerste minuten 
van de wedstrijd zou je zeggen dat het er in zit. Voorin had Bergen 2 meiden lopen, die voor gevaarlijke 
situaties zorgden bij ons doel. Gelukkig stond de verdedigers Lois, Jenna, Iris en Jolien goed opgesteld. 
Na ongeveer 15 minuten kwam Kolping Boys op voorsprong. Maaike ging goed door op links en gaf een 
voorzet, die Derya in de verre hoek schoot, 0-1. Toch kwam later Bergen op gelijke hoogte. Een hoge bal 
kwam tussen de verdediging en keeper Winona. Ze kon de bal nog blokkeren, maar de spits van Bergen 
kreeg de bal in de kluts mee en de bal rolde in het doel, 1-1. Na rust was speelde het spel zich meestal 
af op de helft van Bergen. Jolien stond bijna werkloos op doel. Er waren genoeg kansen, daar zou toch 
een doelpunt uit moeten vallen. Er die kwam er ook. Op een onverwachts moment schoot Derya de bal op 
doel, de keeper was kansloos, 1-2. We hielden Bergen onder druk doel. Uiteindelijk was het Maaike die 
aan de rechterkant van het strafschopgebied de bal ontving en zorgde voor de 1-3. 

Klasse meiden, verdiend gewonnen. Matthieu.

Kolping boys MC1- CSW MC1
Sinds deze week zitten we in een nieuwe poule. De hoofdklasse. De zwaarste poule die er is. ondanks dat 
we de knvb verteld hebben dat dit toch echt te zwaar wordt gaat de knvb zijn eigen gang en gaan wij een 
wel heel zwaar seizoen tegemoet. Jammer want we zaten in een leuke poule.

CSW was de eerste tegenstander, zij kwamen op bezoek op het slecht bespeelbare trainingsveld. Eerst 
nog even lachen voor de camera.

Met maar liefst 5 wissel waren we op volle oorlogs sterkte. We begonnen redelijk, waardoor we aardig 
mee konden komen met de tegenstander, Toch was het CSW die de meteen kansen kregen. Gelukkig was 
gelijk duidelijk dat Kim weer in bloedvorm verkeerde. Met een kleine 1-0 achterstand gingen we de rust 
in. Dan kunnen we mooi wat kleine dingen doornemen voor de 2e helft. Helaas voor we de kleedkamer in 
waren moesten we er alweer uit. De ma1 moest zich omkleden. De 2e helft werd dan ook wat rommeliger 
waardoor CSW uit kon lopen tot een 5-0 overwinning. Ik heb gelukkig wel een paar goed voetballende ac-
ties gezien, waardoor we vanaf de achterhoede op kwamen tot een aanval. Keurig. Verder complimenten 
aan het team en in het bijzonder Cindy. Cindy die hele felle duels uitvocht met haar goede tegenstander. 
Esmee keurig gedaan voor je allereerste wedstrijd!

Volgende week gaan we naar psck 

Voor de volgende uitwedstrijd blijven de autorijders van de vorige treffer staan:

Kim, Manon B, Anouk en Sammy
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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      06-46757626

Melanie Brakels        06-48969892

Zaterdag 10 november

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Vrij   
D3 Graftdijk D1 11:30 11:00 Dick Makelaar
D4 Koedijk D3 10:15 09:45 Jan Mienes
D5 Foresters (de) D4 09:00 08:30 Ouder
D6 Hugo Boys D2 10:15 09:45 Rob de Wit
MD1 VIOS-W MD1 11:30 10:45 Pertti Marees
E2 HSV E1 09:00  Ouder
E3 Vrij   
E8 Reiger Boys E7 11:30 11:00 Sean de Jongh
E9 Reiger Boys E10 11:30 11:00 Ouder
E10 ADO ‘20 E6 10:15 09:45 Nick Brouwer
E11 Reiger Boys E11 10:15 09:45 Ruben v.d. Velden
E13 Dynamo E3 11:30 11:00 Ouder
E15 Kolping Boys E14 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F2 Berdos F1 09:00  Ouder
F3 Vrij   
F6 VIOS-W F6 10:15 09:45 Robin van Velthuizen
F8 Bergen F3 09:00 08:30 Ouder
      
4 tegn 4 1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
Mini pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Egmondia D1 12:15 
D7 SVW 27 D8 11:30 10:40
D8 Foresters (de) D6 09:00 08:05
E1 Koedijk E1 11:00 
E4 SVW 27 E5 09:00 
E5 AFC 34 E3 09:00 
E6 SVW 27 E6 11:30 10:40
E7 Apollo 68 E1 11:15 10:25
E12 Sporting S E1 11:00 10:05
E14 Kolping Boys E15 10:15 09:45
F1 Limmen F1 09:00 
F4 KSV F5 09:30 08:40
F5 Jong Holland F6 09:00 08:10
F7 Foresters (de) F8 09:00 08:05

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

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

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

Voor dit seizoen hebben wij een groot tekort aan pupillenscheidsrechters. 

Junioren vanaf 14 jaar, senioren of ouders die het leuk vinden  om op de zaterdagochtend een D,E of F wedstrijd te fl uiten kun-
nen dit aangeven bij iemand van de pupillencommissie of bellen met Jaap de Vries 072-5617201 

AFGELASTINGSREGELING PUPILLEN
Bij algehele afgelasting door de KNVB wordt dit vermeld op Teletekst pagina 603. Het gehele pupillenvoetbal valt onder District 
West 1 Categorie B.

Indien er wedstrijden worden afgelast op de zaterdagmorgen zullen de begeleiders gebeld worden, die op hun beurt de spelers 
van zijn of haar team bellen. Het verzoek aan U is om niet naar het complex te bellen. De telefoonlijn is dan overbezet en wij 
kunnen niet gebeld worden door andere verenigingen over het al of niet doorgaan van de wedstrijden.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Zaterdag 17 november

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig     Scheidsrechter
D1 BOL D1 11:30  Dick Makelaar
D7 VIOS-W D4 10:15 09:45 Pertti Marees
D8 DTS D3 09:00 08:30 Gerard Twisk
E1 Vitesse 22 E1 10:15  Simon Jongkind
E3 Bergen E1 09:00  Ruben v.d. Velden
E4 Jong Holland E1 10:15  Ouder
E5 Berdos E4 11:30 11:00 Ouder
E6 HSV E5 11:30 11:00 Ouder
E7 SVW 27 E7 10:15 09:45 Ouder
E12 Vrone E7 09:00 08:30 Ouder
E14 LSVV ME1 09:00 08:30 Justin v.d. Berg
F1 HSV F1 11:30  Ouder
F4 VIOS-W F5 09:00 08:30 Robin van Velthuizen
F5 Egmondia F2 10:15 09:45 Nick Brouwer
F7 Duinrand S F4 10:15 09:45 Ouder
      
4 tegen 4  1e jrs F-pupillen 09:00 08:35 
Mini Pupillen 09:00 08:35 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D2 Hugo Boys D1 10:00 
D3 AFC 34 D2 09:00 08:10
D4 Berdos D2 12:00 11:00
D5 Duinrand S D3 12:30 11:30
D6 Foresters (de) D5 09:00 08:05
MD1 Berdos MD1 09:00 08:05
E2 Reiger Boys E2 08:45 
E8 KSV E3 10:45 09:55
E9 BOL E4 09:30 08:40
E10 Victoria O E4 11:15 10:20
E11 Koedijk E10 11:00 10:10
E13 Koedijk E11 09:45 08:55
E15 Reiger Boys E14 08:45 08:00
F2 Alkmaarsche Boys F1 10:30 
F3 Reiger Boys F2 10:00 09:15
F6 AFC 34 F3 09:00 08:10
F8 Koedijk F7 08:45 08:00
                         

Spelmoment van Daan spelend in de F2!

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

Penningmeester/Nieuwe leden:         

Marrian de Vries       072- 5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

E-coördinator:          (Tijdelijk)

Marrian de Vries       072- 5617201

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling      06-46757626

Melanie Brakels        06-48969892

Let op let op let op!! 
Voor alle trainers/begeleiders van de 
f-jes , e-tjes en d-tjes die nog geen 
uitnodigingen hebben gehad voor het 
sinterklaasfeest. De envelop met de 
uitnodigingen kunnen jullie ophalen in 
het wedstrijdsecretariaat.

Voor meer informatie Monique Ebbe-
ling , 06-46757626
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     Hallo voetbal vrienden en vriendinnen

Zoals jullie weten ben ik alweer onderweg naar Nederland. 

Ik heb vernomen van mijn voetbalpieten dat er bij Kolping dit jaar 
heel veel pupillen zijn bijgekomen. Dat doet mij deugt ik vind het 
geweldig dat zoveel kinderen interesse  hebben in het voetbal . 
Het wordt voor mij heel erg moeilijk om jullie allemaal tegelijk te 
ontvangen bij Kolping.

E pupillen
Op woensdagavond 21 november is er een fi lmavond voor alle E-tjes,  
wij verwachten jullie dan graag om 18.45uur. De fi lm begint dan om 
19.00 uur, de avond zal eindigen om 21.00 uur.

1ste jaars F-jes, de mini’s en de kabouters 
Ik zou het leuk vinden als alle 1ste jaars F-jes, de mini’s en de 
kabouters op woensdagmiddag 28 november om 13.00 uur 
aanwezig zijn. Jullie kunnen dan weer worden opgehaald om 15.15 
uur.

2de jaar F-jes
Voor de 2de jaar F-jes begint die middag het sinterklaasfeest om 
15.45 uur en jullie kunnen worden opgehaald om 18.00 uur.

D pupillen
Op woensdagavond 28 november is er een fi lmavond voor alle D-
tjes,  wij verwachten jullie dan graag om 19.00 uur. De fi lm begint 
dan om 19.15 uur, de avond zal eindigen om 21.15 uur.

Groeten Sinterklaas en zijn Pieten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag het onderstaande strookje inleveren met 2,50 voor zaterdag 10 november bij je trainer of 

begeleider.
Naam :
Elftal :

SINTERKLAASFEEST
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PUPILLENVERSLAGEN
Alcmaria Vi. D1-Kolping Boys D1 (0-8)

Het was zaterdagmiddag. We moesten 
om 12.30 spelen en 11.15 aanwezig 
zijn. We moesten tegen de nummer 
laatst Alcmaria Victrix D1. Het was vroeg 
in de wedstrijd toen we scoorden door 
een goeie pass van Jochim op Koen. 
0-1 en even later scoorde Alpay. 0-2 
we gingen door met scoren. Door een 
goeie corner van Jasper kon Jochim uit 
de lucht makkelijk binnen tikken. 0-3 
Dat was ook de ruststand. We kwamen 
op het veld en na 3 minuten scoorden 
Alpay alweer. 0-4 even later scoorden 
Alpay weer door een goeie pass van Rut-
ger. 0-5 We bleven goed voetballen en 
daardoor kwam ook de 0-6 op het bord 
door een goal van Rutger. 0-6. even later 
scoorden Dylan door een goeie pass van 
Rutger.0-7 Daarna werd het ook nog 0-
8 door een corner van Jasper kon Alpay 
zijn vierde van de wedstrijd scoren. 0-8 
Dat was ook de eindstand. Ik vind dat 
we goed gevoetbald hebben en we heb-
ben ook ons doelsaldo fl ink omhoog ge-
bracht.

 KOEN

Kolping Boys D2 – ZAP D2 (3-0)

Zou Kolping D2 nog genoeg wedstri-
jdritme hebben? Dat was de grote vraag 
voorafgaande aan het treffen tegen ZAP 
uit Anna Paulowna. Immers, het laatste 
duel dateerde van drie weken geleden. 
En dit najaar heeft de ploeg van coach 
Thijs v.d. Oord nog maar drie competi-
tiewedstrijden gespeeld. In de eerste 
minuten was daar nog weinig van te 
merken. Kolping zette meteen druk en 
creëerde ook een paar kansen, maar o.a. 
Wouter en Justin wisten die niet te verzil-
veren. Ook aanvalspogingen van Chantal 
op links liepen telkens dood. En schoten 
van Sietze misten kracht. In de negende 
minuut was het echter raak. Rechters-
pits Martin ving een slechte uittrap van 
de ZAP-doelman attent op en tikte de 
bal onmiddellijk door naar Wouter. Die 
maakte dit keer geen fout: 1-0. Het leek 
een makkelijke wedstrijd voor Kolping 
te gaan worden. Want nog geen minuut 
later kogelde Martin de bal op de lat. 
Maar daar bleef het bij. Het positiespel 
van Kolping kwam niet uit verf, ook al 
doordat de ploeg vergat het veld breed 
te houden. Bovendien ontpopte ZAP zich 
als een taaie tegenstander. Tot aan de 
rust bleef een tegentreffer in de lucht 
hangen. De Kolping-verdediging maakte 
– op doelman Nick na – geen solide in-

druk. Laatste man Wence verslikte zich 
een paar keer in hoge ballen en Charlie 
had moeite met de snelle ZAP-rechts-
buiten. Bij enkele corners hield de Kolp-
ing-aanhang de adem in. In de tweede 
helft probeerde de Oudorpse equipe de 
bakens te verzetten. In de 15e minuut 
trof de opgerukte Jesper, gelanceerd 
door Martin, de lat. En twee minuten 
later stormde Wouter alleen op het ZAP-
doel af, maar het laatste tikje ging net 
naast. Kolping slaagde er maar niet in 
de krappe marge te vergroten. Tot zeven 
minuten voor tijd: toen was het opnieuw 
Martin die de beslissende assist gaf, nu 
op Justin. Die liet de vijandelijke goalie 
met een mooi schot kansloos: 2-0. Vlak 
voor het einde maakte Sacha aan alle 
onzekerheid een einde. Na een mooie 
solo op rechts haalde hij zelf de trekker 
over: 3-0. Uiteindelijk een verdiende, zij 
het iets gefl atteerde overwinning.  

 Paulus

Sporting-S D1 – Kolping Boys D2  (1-1)

 ‘Billenknijpers’ noemt Louis van Gaal 
dit soort wedstrijden. Duels waarbij de 
supporters balancerend tussen hoop 
en vrees moeten toekijken. Maar Kolp-
ing bracht het er met een zwaarbevo-
chten gelijkspel (1-1) goed vanaf tegen 
deze vervaarlijke tegenstander. Immers, 
Sporting-S had in vijf wedstrijden maar 
liefst 57 keer gescoord en slechts 4 te-
gentreffers moeten incasseren. Toch 
toonde coach Thijs v.d. Oord zich na 
afl oop kritisch: ‘Ik vond het erg rom-
melig. We leden veel balverlies op het 
middenveld. Maar ik moet zeggen dat 
de jongens keihard gewerkt hebben. 
Positief was ook dat we misschien niet 
de meeste, maar wel de beste kansen 
creëerden. Met een beetje geluk had 
er meer in gezeten.’ En hij had gelijk, 
al ging de strijd zeker in de eerste helft 
gelijk op.  Bij Kolping kwam het meeste 
gevaar van linkerspits Julian. Maar na 
een kwartier werd het kleine loopwon-
der met een gemene tackel door de 
Sporting-rechtsachter uit de wedstrijd 
geschopt. ‘Sliding’ Charlie kwam in de 
ploeg en nam de positie van verdediger 
Jesper over die naar het midden verhuis-
de. Justin nam de plek van Julian in. Een 
goede zet, zo leek het. Want diezelfde 
Justin opende op slag van rust bijna de 
score. Met speels gemak soleerde de 
sierlijke spits door de Schermerhornse 
achterhoede. Maar zijn inzet werd door 
de Sporting-keeper tegen de lat gebokst. 

In de tweede helft stond Julian weer in 
de ploeg. En hij leidde in de 39ste min-
uut de bevrijdende goal voor Kolping in. 
Zijn schuine voorzet werd door Wouter 
opgepikt en die liet de Sporting-goalie 
vervolgens kansloos: 0-1. De tegen-
stander liet echter zien dat die niet voor 
niets een tweede positie op de ranglijst 
bekleedt. Maar de Kolping-verdediging 
stond goed. Met name Wence toonde 
zich - geassisteerd door Dave en Gijs 
- als een rots in de branding. Sporting 
voerde de druk op en kon dat ook doen. 
Het Oudorpse middenveld met Sietze, 
Sacha en Jesper liep zich de benen uit 
het lijf, maar verspeelde te vaak de bal. 
Daarbij komt ook dat voorin Wouter te 
geïsoleerd stond en Chantal en Ronald 
(blessures) node gemist werden. Ook zat 
de hardwerkende Martin niet echt in de 
wedstrijd. In de 44ste minuut ontstond 
de ronduit ongelukkige gelijkmaker. 
Door een misverstand tussen Dave en 
een voortreffelijk keepende Nick kreeg 
de Sporting-spits vlak voor het doel en 
rechts van de paal de bal te pakken. Hij 
draaide zich om en schoot. Waarschijn-
lijk tot zijn eigen verbazing verdween het 
leer tergend langzaam in de korte hoek: 
1-1. De rest van de wedstrijd was een 
regelrechte thriller. Beide ploegen gin-
gen op het loodzware veld tot het uiter-
ste. En eigenlijk was Kolping het dichtst 
bij een overwinning. Vlak voor het einde 
zette de ploeg nog een keer aan. Het vi-
jandelijke doel veranderde bij die laatste 
aanval in een schiettent. Maar de pegels 
van achtereenvolgens Julian, Justin en 
weer Julian werden telkens gekeerd. Zo 
bleef het gelijk. En nadat de Boys hun 
eerste teleurstelling hadden verwerkt, 
had uiteindelijk iedereen vrede met 
deze uitslag. 

Paulus 

Kolping Boys D8-Koedijk D6 (3-5)

Het eerste jaar als D-pupil blijft lastig. 
Bijna elke wedstrijd treffen wij 2de jaar 
die net even slimmer en sterker zijn 
dan wij. Ook deze zaterdag morgen op 
het hoofdveld. Koedijk was slimmer en 
sterker. Al snel stonden we op achter-
stand 0-2 terwijl Sam en Dave heel goed 
stonden te verdedigen en Ramiro soms 
gewoon voorbij gelopen werd maar niet 
opgaf. Duncan kon niets doen aan de 
doelpunten. Om het leed nog erger te 
maken kwamen we zelfs op 0-4 achter 
terwijl Luca en Disannio nog een paar 
goede kansen hadden maar de keeper 
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in de weg liep. De 2de helft zouden we 
het beter gaan doen hadden we afge-
sproken in de rust. En zoals wel vaker 
dit gebeurde ook. Daniel kwam terug in 
de verdediging en Berry nam het mid-
denveld op sleeptouw. Jelmer begon 
steeds beter in vorm te komen en vocht 
voor elke bal. Joery maakte steeds goed 
zijn actie en met zijn maatje Jeroen ging 
het steeds beter aan de rechter fl ank 
waardoor Rijk makkelijker bereikt kon 
worden. Ondertussen op de linkerfl ank 
had Raul de positie van de leeg gevo-
chten Ramiro overgenomen. Alexander 
trok steeds goed naar deze kant waar-
door er meer ruimte ontstond. Rijk die 
met zijn snelheid de boel bij Koedijk fl ink 
verstoorde kon Luca bereiken die de 1-
4 maakte. Disannio liet ook even zien 
waarom hij in de spits speelt en maakte 
door lekker door te vechten de 2-4 en de 
3-4. Helaas konden we niet voorkomen 
dat Koedijk de 3-5 maakte waardoor we 
de 2de helft met 3-1 gewonnen hadden.  
Volgende keer draaien we de boel om 
mannen, de eerste helft winnen we en 
de 2de helft winnen we met nog meer. 
Ga zo door, groeten jullie trainer.

SRC D5-Kolping Boys D7 (2-4)

 De D7 is dit seizoen in een nieuwe sa-
menstelling begonnen. Na een moei-
zaam begin van de competitie, drie ned-
erlagen met elke keer maar één doelpunt 
verschil, hebben de jongens duidelijk de 
stijgende lijn te pakken. De laatste twee 
wedstrijden werden met duidelijke ci-
jfers, 9-0 en 7-1, gewonnen van LSVV en 
Vrone. Zaterdag moesten we om 9.00 
uur uit tegen SRC. De openingsfase was 
duidelijk voor onze jongens. SRC werd 
direct met de rug tegen de muur gezet. 
Na een aantal goede kansen werd het 
0-1 door Daniël. Kort daarna letten we 
niet goed op in de verdediging en werd 
het 1-1. Vlak voor rust had Mitchel goed 
geluisterd naar de aanwijzingen van de 
kant en schoot beheerst de 1-2 over de 
grond binnen. Vlak na de rust werd het 
1-3 na een goede actie van Daniël. De 
jongens dachten dat ze er al waren en 
vergaten te overspelen waardoor meer 
doelpunten helaas uitbleven. Achterin 
speelde Daan een ijzersterke partij. Vlak 
voor tijd werd het dan ook 2-3 en kwa-
men we onder druk te staan. Het hele 
team ging weer werken voor elkaar en 
onze keeper Steven pakte een moeilijke 
bal in de laatste minuut. In de daarop 
volgende uitbraak maakte Mitchel, uit 
een pas van Daniël, het bekwaam af, 2-

4. Een prima teamprestatie!!  Volgende 
keer nog meer overspelen en dan gaan 
jullie meedoen om de bovenste plaat-
sen.  

 Kees 

Kolping Boys D7–Reiger B. D8 (2–5)               

15 e min. 0 – 1, 20e  min.  0 – 2, 25e  
min.  0 – 3, 32e  min.  0 – 4, 35e  min.  1 
– 4, 39e  min.  2 – 4, 43e  min.  2 – 5

De omstandigheden waren optimaal 
om lekker te kunnen voetballen en als 
extraatje de jongens mochten voetbal-
len op het hoofdveld, dus een extra 
stimulans om wat te laten zien zou je 
zeggen. Maar het liep toch anders, onze 
jongens stonden te slapen en waren 
niet wakker te krijgen. Veel fouten in de 
achterhoede,o.a. uit verdedigen door 
het midden. Er valt ook verder weinig te 
melden ,alleen dat reiger boys 3 – 0  voor 
stond in de eerste helft… In de tweede 
helft was Kolping eindelijk wakker ges-
chut en het ging wat beter voetballen we 
kregen vol op kansen waarvan er 2 in 
gingen. Eindstand  2 – 5  was niet nodig 
volgende week beter.

De toeschouwer

Reiger Boys D6-Kolping Boys D8 (6-3)

Het begint kouder te worden en dat 
merkten wij deze keer bij Reigerboys. 
Zonder enige vorm van beschutting 
konden wij weer lekker voetbal spelen. 
Zoals ik al eerder geschreven heb zijn 
wij niet echt van die mooi weer voetball-
ers dus het zou goed komen deze mor-
gen. Vroeg in de wedstrijd kwamen wij 
op achterstand door een mooie aanval 
van Reigerboys. Al gauw hierna stonden 
we met de rug tegen de muur omdat 
het ook 2-0 werd door iets uitgekookter 
voetval van Reigerboys. Toen was ieder-
een het een beetje zat, Sam die aan zijn 
beste periode als voetballer is begon-
nen zorgde met Dave en Daniel voor een 
goede opbouw, met Jeroen voor Sam 
werd het veld lekker breed gehouden en 
kon Rijk makkelijk bereikt worden. Luca 
die het goed deed in de spits kreeg na 
een pas van Jelmer de bal recht in het 
midden aangespeeld. Met zijn snelheid 
drong Luca het strafschopgebied binnen 
en wist met een mooi lobje de keeper te 
passeren. 2-1, zo ging het lekker. Alexan-
der stoorde goed na de aftrap waarna hij 
de bal kon meegeven aan Raul die ook 
lekker in zijn vel zat deze wedstrijd. Hij 
behield het overzicht en wist de bal aan 

de ingevallen Berry mee te geven, deze 
schoot de bal hard en zuiver op doel 2-
2. Zo konden we lekker de rust in. Na de 
rust drong Reigerboys wel heel erg aan. 
Youri en Ramiro deden hun uiterste best 
en op fysiek konden zijn er weinig aan 
doen. De jongens van Reigerboys waren 
een stuk groter maar werden in veel 
gevallen toch onder controle gebracht. 
Al gauw kwamen we op 3-2 achterstand. 
Duncan had het in deze tijd wel heel erg 
druk, met de ene redding na de andere 
probeerde hij uit alle macht de achter-
stand zo klein mogelijk te houden. Bij 
een aanval van rechts van Reigerboys 
brak hun spits door en kwam het zestien 
meter gebied binnen, deze poeierde een 
schot op doel waar Duncan dan ook met 
zeer veel moeite redding kon brengen. 
Helaas raakte hij bij deze redding gebles-
seerd, zijn hand werd door het schot er 
bijna af geschoten en zodoende moest 
Duncan 5 minuten aan de kant. Daniel 
die in de wisselstond nam zijn plaats in, 
wat ik erg moedig vond van hem. Helaas 
was de complete organisatie weg op dit 
moment. Ballen kwamen niet aan en wat 
Disannio en Rijk ook probeerde het lukte 
niet. Daniel moest een paar keer redding 
brengen op wederom harde schoten op 
doel. Hij kon niet voorkomen dat er toch 
nog een goal tegen kregen. 4-2. Duncan 
die met behulp van de vader van Jeroen 
opgelapt was kon weer plaats nemen in 
het doel waardoor de organisatie terug 
kwam. Reigerboys dacht daar heel an-
ders over en maakte nog de 5-2 en de 
6-2. Dave en Daniel wilde toch nog wat 
recht zetten en gelijk vanaf de aftap 
wisten zij door goed overzicht Jeroen 
te bereiken. Jeroen speelde een man-
netje uit en paste naar Rijk, Rijk vloog 
het veld weer eens over zoals we van 
hem gewend zijn. Door balverlies moest 
Jelmer corrigeren waarna hij de bal kwijt 
kon aan de goed oplettende Alexander, 
deze draaide mooi weg bij zijn directe te-
genstanden en via Raul en zelf Ramiro 
kwam de bal bij Berry terecht onder-
tussen aan de linkerzijde van het veld. 
Berry kapte en draaide en probeerde 
als een stoomwals door de verdediging 
te komen en kreeg een geweldige kans 
op de 6-3. Helaas door goed keepers 
werkt bleef het 6-2. Berry wilde het hier 
toch niet bij laten zitten en begon aan 
de solo op links, speelde 3 man uit en 
schot vernietigend in de korte hoek, als 
de keeper hem aangeraakt had was hij 
met bal mee de netten ingeschoten ha-
hahaha. Zo eindigde een wedstrijd in 6-
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3, jammer van de 2de helft mannen. De 
eerste helft heb ik echt een geweldige 
pot gezien, de 2de helft door wat er ge-
beurd is ging iets minder. Toch hebben 
jullie karakter vertoond en daar ben ik 
trots op. Tot woensdag bij de training. 
Groet jullie trainer.

Kolping Boys E1-Velsen E1 (8-1)

 En de boys begrepen dat ze vandaag 
beter moesten voetballen dan de afgelo-
pen week! Maar de jongens van KB E1 
leren snel en begrepen maar al te goed 
dat wil je winnen je er ook wel wat voor 
moet doen. Vandaag dan ook een prima 
wedstrijd met echt leuk en goed voet-
bal!!! Iederéén speelde met elkaar en 
dat is natuurlijk leuk om te zien en sa-
men kom je dus ook ver want KB won 
uiteindelijk met 8-1 en ook echt verdi-
end! Vandaag hoefde youri zich ook niet 
te bekommeren om het publiek (niet toe-
schreeuwen dat de monden van de oud-
ers dicht moesten) want daar was het 
één en al gezelligheid. De ouders leren 
dus ook snel!!! Kortom een geslaagde 
zaterdag met nog een verrassende uit-
slag .......dat de mama van chiel wéér 
met de wastas er van door ging? Geef 
niet want wassen doet ze graag (uhum 
uhum) ! 

Moeder van Chiel Hartman

Kolping Boys E3-VIOS-W E5 (9-2)

Na de nederlaag van vorige week had-
den de jongens wat goed te maken. De 
tegenstander was deze keer niet van be-
lang. Al vanaf het eerste fl uitsignaal za-
ten ze er boven op. Al in de derde minuut 
tekende Tom aan voor de eerste goal, na 
een mooie verdedigende actie van Daan 
Eskens die hierna 3 man uitspeelde kon 
Tom vrij uithalen. De remmen waren los 
en Tim die de laatste tijd lekker in vorm 
is maakte vele meter met een tegen-
stander in zijn nek wist hij er mooi uit 
te komen. Tom onze keeper had in de 
13de minuut de bal en wist die met een 
poeier over de middenlijn bij Bas te kri-
jgen, met een cross bal over een meter 
of 15 speelde hij Gilianno de bal in zijn 
voeten, Wessel die lekker vrij liep kreeg 
hierop de bal toegespeeld en wist de 
2de goal te maken. De 3de goal viel hi-
erna door Bas en zo zou het een lekkere 
morgen worden. 4-0 door ik dacht Dam-
ian maar dat weet ik niet meer zeker. 
Vios wilde wat terug doen en kwam met 
2 goals tot de ruststand van 4-2. Na de 
rust ging Kolping weer verder waar zijn 

gebleven waren. 5-2 door Damian, 6-2 
door Bas, 7-2 door Damian, 8-2 door 
Tim en als laatste Tim nog een keer. De 
penalty’s gingen er ook goed in. Al met 
al een geweldige wedstrijd gezien met 
veel technisch snufjes en veel snel com-
binatie voetbal. Als team staat het als 
een huis. Ga zo door jongens

Zeevogels E1-Kolping Boys E4 (6-0)

 Het was weer zo’n dag alles leek mee 
te zitten tot het zover was. We hadden er 
allemaal erg veel zin in,met goede moed 
gingen we naar Egmond. Het was lekker 
fris en het Gras was lekker nat. Op het 
moment dat de wedstrijd begon stonden 
we er allemaal klaar voor. De eerste 
helft hebben we als leeuwen geknokt 
om de tegenstanders het heel moeilijk 
te maken. Aanvallend kwamen we er 
steeds NET niet aan te pas. De tweede 
helft verliep bijna als de eerste helft al-
leen dat we aanvallend toch meerdere 
goede kansen kregen maar net niet ge-
lukkig waren in het afmaken. Conclusie 
de tegenstander was net een maatje te 
groot voor ons. Voor de rest ben ik trots 
op onze inzet en dat we ons hoofd niet 
lieten zakken. En door gingen tot het 
eind. Dus volgende week gaan we ge-
woon winnen.

 Een trotse E4 voetballer “Daan”

Kolping Boys E12-LSVV E7 (5-0)

Prachtig spel E12

“Wilt u niet zo klappen?” Verbaasd draa-
ien de toeschouwers zich om. De on-
bekende vrouw vervolg met een glimlach: 
“Mijn zoon speelt bij LSVV en wordt daar 
niet vrolijk van.”  E12 was weer om van 
te smullen en hakte de tegenstander 
grondig in de pan. Vorige week bij KSV 
stonden we met open mond naar de 
combinaties te kijken, LSVV was beter 
dan KSV maar had ook weinig in te bren-
gen. E12 liet zien ook razendsnel een 
rake counter te kunnen maken. Het werd 
5-0 en daar had LSVV geluk mee. Als 
E12 wat beter met de kansen was omge-
gaan, had het wel 10-0 kunnen worden. 
De jongens kijken steeds om zich heen 
naar wie ze de bal kunnen spelen. Dat 
leidt tot prachtig samenspel: naar voren, 
in de breedte en soms naar achter als 
dat beter uitkomt. En ze scoren allemaal 
wel een keer. En laten we niet vergeten 
dat keeper Martijn op de doellijn de lol 
van LSVV grondig verknoeide door die 
ene goede kans fantastisch te stoppen. 
Mannen, ga zo door!! Een bedankje aan 

trainer Chris voor zijn enthousiasme en 
voor alle wat hij de jongens leert, is ook 
wel op z’n plaats. 

Kolping Boys F2-Flamingo’s F1 (1-4)

De wedstrijd tussen kolping boys F2 en 
fl amingo’s F1 ving aan om 9 uur. De 
jongens misten een van hun trouwe col-
lega’s wegens vakantie. Onze mannen 
begonnen het eerste deel van de wed-
strijd  zeer aanvallen en meteen in de 
2e minuut was er een grote kans die 
helaas niet in het doel belandde. Onze 
jongens van de F1 speelden een span-
nend aanvallend spel waarbij er diverse 
malen goede kansen werden gecreeerd. 
De bal werd gered door de keeper van 
de Flamingo’s, knalde tegen de lat of be-
landde naast de verkeerde kant van de 
paal. Het eerste deel van de eerste helft 
genereerde kolping behoorlijk. Flink veel 
corners werden er genomen en de Fla-
mingo’s kregen weinig kans om aan de 
bal te komen. In het tweede deel van 
de eerste helft kwamen de Flamingo’s 
goed terug. Een schor op doel was een 
kans,maar de keeper van Kolping boys 
F1 maakte een prachtige redding. in 
de 15e minuut maakten de Flamingo’s 
een eerste doelpunt, die echter in de 
laatste minuut van de eerste helft werd 
gelijk gemaakt door Daan. Aan het einde 
van de eerste helft bleek dat de Flimin-
go’s al die tijd met 1 man meer hadden 
gespeeld, helaas werd hun doelpunt 
hierdoor niet afgekeurd. In de 2e helft 
van de wedstrijd was de balverdeling 
goed in verhouding tussen beide teams. 
Kolping speelt aanvallend met mooie 
acties, maar komen helaas niet door de 
defensie heen. Dit lukte echter bij de fl a-
mingo’s wel wat resulteerde in een 1-2 
en meten in een 1-3. Kolping slaat zich 
er qua spel goed doorheen, de mannen 
spelen mooi voetbal, echter in de ver-
dediging wil het niet helemaal lukken, 
waardoor de fl amingo’s in de laatste 
minuut hun laatste kans benutten, wat 
resulteert in een 1-4 voor overwinning 
voor hen. De mannen van Kolping Boys 
F2 hebben goed gespeeld, veel mooie 
acties, een groot aantal kansen en cor-
ners. De nederlaag was qua spel zeker 
niet verdiend. Ze kunnen terug kijken op 
een mooie en spannende wedstrijd.

Kolping Boys F2-HSV F3 (5-1)

In alle vroegte, en donkerte nog op de 
laatste dag van de zomertijd, arriveren 
we weer op het Kolping Boys-complex 
met deze keer als brandende vraag: 
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hoe zal het zijn met de mentaliteit (be-
langrijk in het leven!) van F2, en met de 
veerkracht? De acties waar de trainers 
de jongens veel op laten oefenen, kun-
nen ze al heel aardig uitvoeren. Dat 
leverde wat overwinningen op, maar de 
laatste drie wedstrijden in de competitie 
waren verloren. Geeft niet, hoort er ook 
allemaal bij. Maar nu eens kijken of ze 
revanche kunnen nemen. Of nee: of ze in 
elk geval laten zien dat ze dat wíllen. Nou, 
en of ze dat hebben laten zien, de kan-
jers van F2! Door omstandigheden was 
deze keer zelfs hoofdjeugdtrainer Mark 
van Stipriaan in hoogsteigen persoon de 
coach. En alsof ze het zo hadden afges-
proken, zetten onze jongens misschien 
ook wel voor hem hun beste beentje 
voor. Meteen na de aftrap trokken ze ten 
aanval. Het eerste doelpunt liet niet lang 
op zich wachten. Dennis schoof de bal 
van de linkerkant slim tussen een woud 
van benen door naar de verste hoek 
(1-0). Daarna deed F2 wat het al vaker 
doet: de tegenstander opzichtig sparen. 
Schoten gingen net naast of over en, lat-
en we dat ook niet vergeten, de keeper 
van HSV haalde er een paar hele goede 
ballen uit. Maar het klopte weer, zoals in 
de eerste wedstrijden. Luka en Giovanni 
verdedigden knap. Ze hielpen anderen, 
of ze werden zelf geholpen. F2 speelde 
weer als een echt team. En toen de ver-
dedigers aan de beurt waren voor een 
wissel en HSV daardoor zijn kans schoon 
zag voor een paar counters, verrichtte JP 
enkele goede reddingen. Ook met onze 
dappere doelman viel vandaag niet te 
sollen. In de tweede helft leverde het 
overwicht dan toch meer doelpunten op. 
Nick gaf het goede voorbeeld met een 
slimmigheidje. Ongetwijfeld door het ef-
fect in zijn schot graaide de sterke HSV-
keeper mis (2-0). De mannen waren los! 
Julian en Roy zetten met een paar mooie 
passeerbewegingen de aanvallen op, 
Daan pikte zijn gebruikelijke doelpuntje 
mee (3-0) en ook Justin scoorde, na een 
ren over de HSV-helft (4-0). HSV maakte 
ook nog een fraai doelpunt (4-1), maar 
Nick dacht: dat kan ik ook (en nog moo-
ier), en na een knappe actie schoot hij 
de bal strak in de touwen (5-1). Het was 
een mooi sluitstuk van de wedstrijd, 
maar even mooi was de conclusie: als 
F2 na een paar teleurstellingen zó kan 
terugvechten, dan zit het (ook) met de 
mentaliteit en de veerkracht wel goed!

De vader van Justin.

Kolping Boys F3–Jong Holland F2 (4-0)

Jong Holland?? Ojee, als ze oranje kler-
en aan hebben, dan wordt het pas echt 
eng. En ja hoor. 7 voetballers compleet 
in het oranje gestoken. Hmmm….dat is 
toch niet….. Neee, dat kan toch niet? Of 
wel?  Jong Holland, is dat hetzelfde als 
Jong Oranje? Het mini 11 tal van Marco 
van Basten? Snel keken we of we iemand 
van de staf van Marco van Basten konden 
ontdekken. Dit was niet het geval. Hoewel, 
de coach van Jong Holland leek verdomd 
veel op de broer van de neef van Marco 
van Basten, dus...    Verder waren er weer 
vele supporters toegestroomd. Het wordt 
zo langzamerhand tijd om entree te gaan 
heffen, maar dit kijken we nog even aan. 
Alleen Nick P was er niet, verder was ieder-
een weer uiterst gemotiveerd om het Mini 
11 tal van Oranje een pak rammel te geven. 
Nick P had rust gekregen na al die wedstri-
jden hard gewerkt te hebben. Hij werd op 
rustkamp gestuurd om zijn batterijen op 
te kunnen laden voor de volgende wedstri-
jden. Vol gas gingen onze helden er tegen 
aan. Er werd weer zo hard gewerkt dat je 
aan de zijlijn de harten kon horen kloppen 
van de voetballers van Kolping. Ook Jong 
Oranje deed zijn best. Kolping kreeg op een 
gegeven moment meer overwicht. Ze gooi-
den alle tactieken in de strijd:  pressie voet-
bal, 1 op 1  verdediging, schaduwspitsen, 
driehoekjes, bijna buitenspelvallen, tikkies 
breed, breedte passes, schijnbewegingen, 
countervoetbal, de punt naar voren opstel-
ling en gewoon keihard voetballen. De sup-
porters langs de kant en de tegenstanders 
vroegen zich af waar ze dit op zo’n jonge 
leeftijd hadden geleerd. Marco van Basten 
zou hier trots op zijn. Het antwoord op deze 
vraag stond langs de kant aantekeningen 
te maken. Het was Chris, de super trainer 
van F3. Is Chris het brein achter dit stukje 
totaal voetbal? Ik weet niet of mensen wel 
eens een training van Chris heeft bijge-
woond, maar hier gebeurd het hoor. Hij mat 
de mannen behoorlijk af en vult de koppies 
met technische aanwijzingen die ze tijdens 
de wedstrijd kunnen gebruiken. Als we niet 
oppassen, dan wordt onze trainer ook nog 
eens gecontracteerd bij AZ. Gelukkig zit 
Louis van Gaal daar nog, anders zou ik wel 
alvast wat peentjes gaan zweten. Ik heb 
van trainer Chris begrepen dat hij trots was 
op onze helden. Wel zag hij natuurlijk weer 
verbeterpunten tijdens de wedstrijd. Dus 
onze helden kunnen er weer tegen aan, de 
komende trainingen. Ondertussen ging het 
spel gewoon door. Het was weer smullen 
geblazen hoor. Goed voetbal, mooie red-
dingen en prachtige doelpunten. Het werd 

uiteindelijk 4-0 voor de helden van Kolp-
ing F3. 

 Met vriendelijke groet, Erik Zonneveld

Kolping Boys F4-HSV F7 (4-1)

Op deze mooie herfstzaterdagmorgen 
hadden de jongens van F4 er weer zin; 
het verlies van vorige week tegen Adel-
bertus was woensdag verwerkt tijdens 
een toptraining door Frank. Met acht 
man, Fabian was ziek, stonden ze al 
klaar op het veld. Alleen de scheidsrech-
ter liet op zich wachten, dus begeleider 
André begon met een dubbele taak. Na 
tien minuten kwam er toch een scheids, 
maar toen was er al twee doelpunten op-
geschreven. Binnen vijf minuten 0-1 voor 
HSV, maar in de volgende aanval liep 
alles goed waardoor Tom 1-1 maakte. En 
na een mooie voorzet van Mike kon Jurre 
1-2 maken; met deze stand smaakt de 
limo in de kleedkamer extra lekker! In de 
tweede helft bleven Koen en Adil goed 
verdedigen en op het middenveld verzet-
ten Sam en Klaas veel werk; keeper Jay 
heeft geen enkele bal tegen hoeven 
houden in de tweede helft! Snel na de 
rust was het 1-3 door Jurre en het werd 
nog 1-4 door Tom. Een mooie overwin-
ning op HSV in een leuke wedstrijd! 

Een voetbalmoeder.


