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Aan alle junioren, begeleiders, trainers, verzorgers, ouders en scheids-

rechters!!! 
 

Het seizoen zit er eigenlijk nog maar net op en nu alweer komt de juniorencommissie met 

een eigen Extra-Treffer uit. Degenen, die al wat jaartjes junior zijn, weten dat het uit-

brengen van dit blad traditie is. 

Dit doen we al jaren, omdat het van gemak is voor iedereen die iets met de juniorenafde-

ling van doen heeft. Er staat van alles in dit blad, dat de start van het volgend seizoen 

vloeiender doet verlopen. 

Nu al kun je zien wanneer bijvoorbeeld de eerste training is en wanneer je weer moet 

voetballen. Zo kun je op tijd aan de begeleider laten weten, dat je bijvoorbeeld nog op 

vakantie bent! 

 

Wat staat er in deze Treffer ? 

 

A. Mededelingen, die je nu al moet weten; 

B. Gedragsregels; 

C. De voorlopige indelingen van de elftallen c.q. selecties; 

D. Adressen en telefoonnummers van de begeleiders en trainers; 

E. De trainingstijden; 

F. Het oefenprogramma. 

 

We kunnen er maar niet genoeg op hameren, dat je deze Treffer goed moet bewaren. 

De eerste normale Treffer komt namelijk pas op dinsdag 14 augustus uit! 

 

Vele uren van vergaderen en vele telefoontjes zijn er aan vooraf gegaan, voordat we tot 

de uitgave van dit blad overgingen. Wij zijn er serieus mee bezig geweest, we verwachten 

van jou ook, dat je de zaken serieus oppakt. Daarom nogmaals: BEWAAR DIT 

BLAD GOED !!! 

 

We hopen dat het komend seizoen weer net zo goed zal gaan als het afgelopen seizoen . 

Met:    * hoge klasseringen voor A1, A3, B1, B3, B5, C4 (kampioen) C5 

    en C6 ! ; 

 * uitermate geslaagde toernooien . 

 

We starten het komend seizoen met 4 A-teams, 7 B-teams en  8 C-teams. Totaal dus 19 

teams. 

 

De juniorencommissie hoopt, dat iedereen de vakantietijd goed doorbrengt en dat we al-

len weer gezond en wel in augustus terugzien! 

 

A. Mededelingen .  
 

1. Contributie . 
De spelers ontvangen half juni een acceptgirokaart met daarop het gehele contributiebe-

drag vermeld. Dit dient voor 1 augustus bij onze penningmeester binnen te zijn.  
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Dus: voor 15 juli betaald! Wie niet op tijd aan deze verplichting heeft voldaan, wordt 

uitgesloten van competitievoetbal!  

Voor spelers die gebruik maken van de automatische incasso gelden uiteraard andere 

spelregels! 

 

2. Spelerspas 

Je kan alleen spelen als je in het bezit bent van een spelerspas. Heb je je formulier nog 

niet ingeleverd, lever het formulier, inclusief pasfoto, zo spoedig mogelijk in bij de leden 

administratie. Jacques Peetoom, Amstelstraat 36, 1823 EV Alkmaar. (072-5119980)  

 

3. Terreindienst . 
Bij velen zal het wel bekend zijn, sommigen lezen het nu voor het eerst. 

Het is bij onze vereniging namelijk verplicht om als A-junior, B-junior en 2
e
 jaars C-

junior (en later ook als senior) terreindienst te verrichten. Indien je aan de beurt bent, dit 

hoor of lees je ruim van tevoren, wordt er van je verwacht dat je gedurende een bepaald 

weekend een halve dag allerlei hand- en spandiensten verricht: thee zetten, kleedkamers 

schoonmaken, een bal uit de sloot halen enz. 

Zelf lust je ook graag een bakkie tijdens de rust en kom je ook graag in een schone  

kleedkamer. We verwachten dat iedereen komt, want het is verplicht! 

Doe je geen terreindienst, dan speel je ook niet en moet je je de volgende zaterdag om 8 

uur ’s morgens melden om alsnog je verplichting te verrichten. 

Een capabele vervanger zoeken of ruilen mag natuurlijk altijd. 

 

4.Reiskosten . 
Het lijkt een onderwerp uit het verre verleden. Toch benadrukken we, dat meerijden met          

een vader/moeder verplichtingen met zich meebrengt. 

We zouden het zeer op prijs stellen, indien de begeleiders er goed op letten, dat de  

chauffeurs financieel tegemoet worden gekomen.  Spreek dat van tevoren met je spelers 

af! 

 

5.Uitwedstrijden . 
Verzamelpunt voor de uitwedstrijden, of het nu per fiets of met de auto is, is het wed-

strijdsecretariaat. Als je " uit " moet, blijf dan niet bij de poort wachten . 

De juniorencommissie verwacht dus dat ieder team zich bij het secretariaat verzamelt ! 

 

6.Afgelastingen . 
Afgelastingen staan op Teletekst pagina 603. Als je niet zeker weet of een wedstrijd door-

gaat, bel dan je eigen begeleider . 

 

7.Boetes,niet op komen dagen . 
Boetes, opgelopen door gele of rode kaarten, dienen door de spelers zelf te worden be-

taald . Zij ontvangen daarvan bericht van de vereniging. 

Indien een team niet komt opdagen door eigen schuld of indien er door eigen schuld een  

wedstrijd gestaakt wordt, draait het betreffende team voor de kosten op d.w.z. degenen 

die als veroorzakers aangemerkt worden. De kosten zijn behoorlijk hoog(€ 100,-), dus we 

vertrouwen erop, dat we niet tot zulke impopulaire maatregelen hoeven over te gaan.    
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7.Tenues . 
Elk spelend lid van Kolping Boys is verplicht een eigen tenue te bezitten, waar altijd over 

kan worden beschikt. Dit geldt ook voor de selectieteams. 

 

8. Scheidsrechters........sta op ! 
Afgelopen seizoen zijn er diverse juniorenwedstrijden gefloten door onze eigen a- of  b-

junioren ! 

Deze spelers deden het bijzonder goed . 

Afgelopen seizoen, na het volgen van een korte cursus, waren er elke zaterdagmorgen 

ook fluitende junioren te vinden bij de pupillenwedstrijden. 

Indien er voldoende belangstelling is, kunnen we, samen met de K.N.V.B., wederom een 

cursus organiseren.  

     

Ook vaders en moeders kunnen scheidsrechter worden. 

 

Wie interesse heeft, belt even naar Piet Ruys: 5642430. 

 

B. Gedragsregels.  
 

Wat Kolping Boys verwacht van de leden 

 
Algemene huisregels 

1. Je spreekt iedereen (medespelers, tegenstanders, scheidsrechters etc.) op een correcte 

manier aan. Agressie in woord en gebaar , of pesten is verboden. 

2. Alle spelers, trainers, begeleiders en ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen                 

gedrag en proberen een voorbeeld te zijn voor anderen. 

3. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Laat waardevolle spullen 

zoveel mogelijk thuis, wat je wel meeneemt gaat in een kluisje. Wordt er toch wat gesto-

len, dan doe je aangifte bij de politie. Kolping Boys is niet aansprakelijk. 

4. Vanaf 2
e
 jaars C-junior ben je verplicht een paar keer per seizoen terreindienst. Hier-

voor ontvang je een schema via het clubblad en via de website. Kun je niet, regel je zelf 

iets anders. Bij afwezigheid zonder afmelding, wordt je twee wedstrijden geschorst. 

5. Praat met respect over Kolping Boys, ook op het internet. 

6. Het is verboden te roken in de kantine, de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat. 

7. Er mag alleen alcohol gedronken worden in de kantine en op het kantine terras. 

8. Er mag geen alcohol op en rond de velden worden gedronken. 

9. Je gaat zorgvuldig om met de accommodatie en de materialen. 

10. Je betaalt op tijd je contributie, als je niet op tijd kunt betalen, dan neem je contact op 

met de ledenadministratie. In veel gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te 

treffen. 
 

Gedragsregels bij trainingen en wedstrijden 
1. Op tijd zijn voor de training en voor de wedstrijd. 

2. Op tijd afbellen als je niet kunt trainen of spelen. Bedenk wel dat als je niet traint, de 

trainer een reden heeft om je de eerst volgende wedstrijd reserve te zetten. 

3. Er wordt goed geluisterd naar de trainer/begeleider en er wordt gedaan wat hij/zij zegt. 
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4. Toon respect voor elkaar en voor de trainer/begeleider en zeker voor de scheidsrechter. 

5. Het dragen van sieraden is niet toegestaan. 

6. Er komen geen bezoekers in de kleedkamer. 

7. Tijdens de wedstrijden wordt de beslissing van de scheidsrechter geaccepteerd. 

8. Gedraag je sportief tegenover de tegenpartij en je medespelers, maar ook tegenover de 

scheidsrechter en de grensrechter. 

9. Als er iets gebeurt, bemoei je er dan niet mee, maar laat het over aan de begeleiding 

en/of de scheidsrechter. 

10. Er wordt niet gediscrimineerd of gescholden. 

11. Wedstrijden worden gespeeld in het officiële Kolping Boys tenue, scheenbeschermers 

zijn verplicht ook op de training. 

12. Blijf van andermans spullen af. 

13. Laat kleedkamers (uit en thuis) netjes achter 

14. De aanwezigen die trainen zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Dat betekent: er 

kan pas gezamenlijk van het trainingsveld worden gegaan indien al het materiaal is ver-

zameld. 

15. Het is niet toegestaan om tijdens de voorbespreking, in de kleedkamer (voor, tijdens 

of na de wedstrijd) of in/naast de dug-out te roken of alcoholische dranken te nuttigen. 

16. Tijdens besprekingen, vergaderingen en in de kleedkamer zijn de mobiele telefoons 

uit. 

17. Wees zuinig op de sponsorkleding en de materialen. 

18. Sponsorkleding wordt alleen gedragen vlak voor, tijdens, en vlak na de wedstrijd. 

19. Je blijft van elkaar af. Je mag op geen enkele wijze en op geen enkel moment fysiek 

geweld gebruiken. 

20. De laatste twee zorgen voor het achter laten van een nette verzorgde kleedkamer. 
 

De gevolgen van het niet naleven van de gedragsregels 
In het geval van het niet naleven van de regels kunnen de volgende sancties volgen: 

1. Bij onacceptabel gedrag, tijdens trainingen en/of wedstrijden, b.v. regelmatig te laat 

komen, of wegblijven zonder afbericht, kan de begeleider of trainer zelf maatregelen ne-

men, b.v. door een speler niet op te stellen. 

2. Een lid of toeschouwer die zich  herhaalde keren schuldig maakt aan misdragingen op 

ons complex kan van het complex worden gestuurd. 

3. In ernstige gevallen b.v. vandalisme, diefstal en andere ernstige gevallen zal de bege-

leider of trainer contact opnemen met de pupillen-/junioren-/senioren-/damescommissie. 

4. In overleg zullen er  passende maatregelen worden genomen.  

5. Die maatregelen kunnen zijn, in volgorde: 

 1. Een officiële waarschuwing;  

 2. Een schorsing voor een bepaalde periode bevestigt middels een brief van 

 het hoofdbestuur; 

 3. Royeren van het lidmaatschap door het hoofdbestuur. 

 

Bij niet op tijd betalen van de contributie volgt een herinnering van de ledenadministratie.  

Als er na de herinnering nog niet wordt betaald, volgt een schorsing.  

Als er na de schorsing nog niet wordt betaald volgt royement. 
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Wat Kolping Boys verwacht van de ouders 
1. Als ouder moedig je je kind op een positieve en sportieve wijze aan, zonder boos te 

worden te schelden of te discrimineren. 

2. Je bemoeit je niet met de wedstrijdtactiek of met beslissingen van de scheidrechter. 

3. U dient er voor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is bij trainingen en bij wedstrij-

den. Is uw kind ziek of verhinderd, neem dan contact op met de trainer of met de begelei-

der van het team. Zij weten dan waar u kind is en kunnen voor vervanging zorgen. Mocht 

uw kind wegblijven zonder afbericht, dan zal uw kind worden uitgesloten van deelnam 

aan trainingen en wedstrijden. 

4. U dient er voor te zorgen dat het tenue in orde is: zwart/wit shirt, zwarte broek en 

zwart/witte kousen. Het dragen van een trainingsbroek tijdens de wedstrijd is niet toege-

staan. Tijdens de training dient uw kind trainingskleding te dragen, geen gewone kleding 

of schoenen. 

5. Bij uitwedstrijden is meestal vervoer nodig. Er wordt van u verwacht  dat uw, in over-

leg met de elftal begeleiding regelmatig voor vervoer zorgt. De club regelt geen vervoer. 

 

Wat u van Kolping Boys kunt verwachten 
1. Kolping Boys streeft ernaar dat u kind één of tweemaal per week kan trainen onder 

begeleiding van ervaren trainers. 

2. Wij zorgen er voor dat uw kind op de zaterdag  of zondag een wedstrijd kan voetbal-

len, dit wordt geregeld via de KNVB. Kolping Boys geeft teams op, en de KNVB deelt 

deze teams in. 

3. Een speler wordt ingedeeld in een vast team; als een ander team echter te kort  spelers 

heeft, dan kan het voorkomen dat spelers moeten invallen. Dit gebeurt alleen na overleg 

met de betrokken begeleiders en toestemming van de betreffende jeugdcoördinator. 

4. Het kan voorkomen dat een speler te hoog of te laag is ingedeeld, hij/zij krijgt dan het 

advies om in een ander elftal te gaan voetballen, dit gebeurt in overleg met de betrokken 

ouders, begeleiders en trainers en het hoofd Jeugd. 

5. Aan het einde van het seizoen nemen alle teams deel aan het eigen jeugdtoernooi , en 

in veel gevallen ook aan een of meerdere ander toernooien. Voor vervoer dienen de ou-

ders zelf te zorgen. 

6. Er worden ook verschillende andere activiteiten georganiseerd waaraan uw kind deel 

kan nemen, zoals Sinterklaas middag/avond, penalty schieten, zaalvoetbal, 4-tegen 4 

toernooi, trainingsdag. 

 

C. Voorlopige indelingen van de elftallen.  
We kunnen niet genoeg benadrukken, dat de indeling voorlopig d.w.z. niet definitief is. 

Elk jaar weer krijgen we misverstanden, die echt niet nodig zijn . 

Mochten er desalniettemin vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met 

de coördinator van jouw leeftijdsgroep. Zijn/haar telefoonnummer staat verderop in dit 

blad . 

Bedenk echter wel, dat wij niet zomaar indelingen "uit de hoge hoed" getoverd hebben 

Vooral de indeling van de nieuwe leden is wel eens moeilijk.  

Allen van harte welkom en we wensen jullie veel plezier en succes bij Kolping Boys. 

Verder verwelkomen we alle oud-pupillen. Zij zullen de zaterdagmorgen voor de zater-

dagmiddag verruilen. Ook zij veel plezier gewenst .Ook verwelkomen we weer enkele 

nieuwe begeleiders en trainers. Veel plezier en succes! 
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Niet alle plekken in de begeleiding en de training zijn al ingevuld . Zo zoeken we nog een 

begeleider voor de a4, b3, b7, c2, c5 c7 en c8. Tevens zoeken we nog een trainer voor de 

a4, b7, c4, c5 en c7. Dat is nogal wat !!! Maar wie weet zien sommige ouders wél moge-

lijkheden, maar durven ze niet! 

 

Zonder begeleiding kan en mag er niet gevoetbald worden !! En zonder trainer kan 

er nu eenmaal niet getraind worden. 

 

We wijzen de ouders op hun verantwoordelijkheid jegens de vereniging in het algemeen 

en t.o.v. hun eigen zoon in het bijzonder. 

 

Help de coördinatoren uit de nood en geef ze even een belletje. 

 

De A-junioren: 
Trainer van Wonderen start de trainingen op maandag 4 augustus . Hij verwacht (tenzij 

je op vakantie bent) de gehele a-selectie om 18.30 uur ! 

De A-juniorenselectie: 

Patrick de Vries  Lars Engel Said El Kaddouri 

Rodney Wijdenbosch  Pascal van Loon Wesley Kooij 

Roy Langedijk Iwan Gelders Boyd Tesselaar 

Paul van Wanrooij Kevin Cappai Tim Roos  

Yori Scholte Lennart van der Kraan Robbie Pater 

Jochem van Weelden Roy Duijneveld Ludovic Mabiala 

Roy van Duin Rik Klaver Raymond Samulski 

Koen van Sebille  Lars Blokstra  Ryan Esser 

Niels Commandeur  Rowell Doesburg Barend Vogel 

Brian Bruyn  Kishandro Bakkum 

 

A3 

Anouar Charik  Maxim van Eijk Stefan Franke 

Dion Huisman Christiaan van Looy Pertti Marees 

Bertold Mienes Mark van Minde Jelle Verhoeven 

Rutger Vis  Vincent Vleugel Setan Yildizeli 

Daan de Boo Jules de Boo  Artian??? 

Vincent Klein Robbenhaar 

 

A4 

Can Arslan  Kenan Aydogan Eric Ehlers 

Bilal Hamich  Tom Hoogervorst Kamal Nassiri 

Tansu Mademcioglu  Mark Wernke Derek Wetra 

Yassine Mounfarid  Filippo Piredda Jonah Wijers 

Nicky Leeuwenkamp  Ezzaldin Moham Ali Daniel Haveman 
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De B-junioren 
Trainer Wijts verwacht de spelers (mits zij niet op vakantie zijn) van de totale B-

juniorenselectie op de eerste training op dinsdag 29 juli om 18.30 uur! 

De B-juniorenselectie:  

Stefanie van der Gragt Karim El Kaddouri Matthijs van Schie 

Roy Stolz  Casper Laan  Tomas Brouwer 

Remco van Wanrooij Jeroen Berkhout Lars Telleman 

Oglucan Okul Amine Ouaziz  David Zentjes 

Erdi Coskun Jhon Michael Klepper Bram Stoker 

Rowan Daniel Top Bugra Tekin  Leo Bijlsma 

Mike van der Velden Stefan Dekkers Koen Klaver 

Jaap Molenaar Jason Fowler  Wesley Verberne 

Luke Engel Eline Sol  Jeffrey Breg 

Omar Desserjer Terence Gumbs Bora Yucel 

Yuksel Ozcan  

 

B-3: 

Joost van der Blom  Ylja Bochkin Mohamme Gharbi 

Stefan de Graaf  Wessel Stal Serhat Tomar 

Ali Al Wasity  Dylan Roukema Joshua Eichenberger Danny 

Florijn  Rachenthley Martinus Jassine Mellah 

Thijs den Hartigh  Thijs Kaandorp  

 

B-4: 

Sean de Jongh Kai Zevering Raymond Pijpaert 

Mike Vonk Jochem de Koning Thomas Oudhoff 

Sander Twisk Barry Renso de Berg Stephan Kocken 

Melvin Way Rogier Molenaar Joey Insingh 

Tyrone Menig Raymond Kesselaar 

 

B-5: 

Jasper Bakker Justin van den Berg Stefan Hoogewoning 

Devon Hoogland Joost Huese Steven de Jong 

Barry de Koning Wouter Korse Kevin Leeuwenkamp 

Sander Makkus Arthur Pijpaert Johan van der  Sluijs 

Robin van Velthuizen Yannink Zuurbier Thiemo Koster 

 

 

B-6: 

Mike Blom Joost Boekelaar Stephan van de Bosch 

Sinan Dagdeviren Gideon Hartkamp Martijn Kist 

Joey Kuijper Sven Mulders Misha Pauw 

Jan Jacob Stenacker Floris Stevens Rafael de Wijn   

Stef Horn 
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B-7: 

Geatano Indri Erim Ispir Wim Kortendijk 

Jordi de Lange Souhail Ben Masaoud. Quinten Meijer 

Django Nierop Sharan Gayadien Brian ter Horst 

Nick Slot Ruben van der Velde Thijs Wever 

Yuri Heijnis Jöran Zeeuw 

 

De C-junioren 

Trainer Peetoom verwacht de spelers (mits zij niet op vakantie zijn) van de totale 

C-juniorenselectie op de eerste training op dinsdag 29 juli om 17.15 uur! 

Zorg dat je het juiste schoeisel bij je hebt! 

 

De C-juniorenselectie: 

Ricky Wools Jordy Breg Nick Korssen  

Michel Kooij Randy Mabiala Tommy Gelders 

Khalid Bare Ralph Kocken Maurice Twisk 

Christopher Mabiala Falco Wijnstekers Ugur Duru 

Nigel Snijders Tim Schmidt Lohrenz Amatkasan 

Bart de Goede Steven Dekker Jochim Berkhout 

Dimitri van den Berg Alpay Alarsian Jasper Keuken 

Koen de Goede Lars van Leijen Dimaggio Senchi 

Chantal Bijlsma Sietze Blom Sacha Boots 

Wouter Hidma Justen Melchers Nick Molenaar 

Charlie Plas Julian Vos Maarten Mienes 

Jesse Tielbeke Yannick de Jager Brian Harman 

 

C-3: 

Rubin Baron Amin Charik Sander Doornbos 

Thomas Hessels Jochem Hoogesteijn Tom van de Laar 

Emiel Langedijk Leon Met  - keeper 

 

Dit team wordt aangevuld met jongens uit de selectie 

 

C-4: 

Mahad Abdilahi Ali Aydogan Nick Brouwer 

Sander Bos Chris Darley Jean Pierre Dijkstra 

Patrick v.d. Heide Bas de Jong Ilyan Lyvtakov 

Suliman Noor Wesley v.d. Scheur-keeper Jason Vis   

Daan Weverink 

 

C-5: 

Erik Baarda Mark Vroegop – keeper Dex Bakkum   

Bas Dekker Riduan Essalhi Lars Grijpsma   

Bart Groot Mike Jansen Anton Louwen 

Jesper Peereboom Daniël Stam Chanel Stange 

Patrick Tibbe Wesley Velthuis 
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C-6: 

Ricardo Appelman Mike Beekhuis Vigo Bizot 

Jack Gardener Bloyce Houtkoper Dennis de Jong 

Roy van der Kuijt Jim Reus Ricardo Reus 

Marnix Stevens  - keeper Ryan Thomas Fabien Tolhuis 

Michael Visser 

 

C-7: 

Bas v.d. Aakster Joeri Droog Moustafa Hamich 

Rachid Ibrahim Thomas Koolhaas Stephan de Leur – keeper 

Sevgul Mahmud Giorgio Melis Zoë Meijer 

Erik Schepers Jordy Sterk Simon Swart 

Dylan van Zeist 

 

C-8: 

Abdullah Artan Abdurhmar Artan Ilias Tahiri 

Thomas Born Mustafa Tapuz   Luis Cabrera Bustamente  

Casper v.d. Tuin Luca Claveau Rodney van Vloten 

Wesley Rokx Mitchel van Vloten Krikor Tanielian   

Daniël v.d. Waal 
 

 

 

 

 

 

 

 

D. Adressen en telefoonnummers van begeleiders en trainers. 

 
Je hebt het al kunnen lezen: a4, b3,b7, c2, c4, c5, C7 en c8 hebben nog wat problemen 

met de begeleiding. 

De coördinator wacht op een belletje! Overigens wordt er zonder begeleiding niet ge-

voetbald. Bij eventuele verhindering moet je je eigen begeleider voor vrijdagavond 19.00 

uur bellen, zodat hij eventueel voor een vervanger kan zorgen. Dus niet op zaterdagmor-

gen nog even afbellen!!!!! 
Als je geen blessure hebt, bel je natuurlijk niet af voor iets onbenulligs, want je laat je 

ploeggenoten en je begeleider in de steek. Bovendien hoort dat niet bij een sportgebeuren. 

Als je ergens aan begint, hoor je het ook af te maken. 

Een schone taak voor ouders in deze! 

Wil je weten of het voetbal doorgaat, bel dan uitsluitend je eigen begeleider en niet het 

wedstrijdsecretariaat, daar de lijn anders overbezet raakt! 
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Knip onderstaande lijst uit, bewaar hem goed! Hang hem desnoods aan de binnenkant 

van je klerenkast! 

 

Elftal  Begeleider  Adres     Tel. Nummer 

a1  Jos Winder  Hovenierstraat 43, Alkmaar  072-5621958 

a2  Herman Bruyn Rekerstraat 42, Alkmaar  072-5124063 

a3  Peter Verhoeven Castorstraat 30, Oudorp  072-5153952 

  Jan Mienes  Stikkelwaard 96, Alkmaar  072-5643821 

a4  Vacant 

b1  Peter Hoogerwerf Waalstraat 219, Alkmaar  072-5113114 

b2  Ed Verbrene  Maasstraat 161, Alkmaar 

  Martin van Wanrooij Roerdompstraat 7, Alkmaar  072-5125820 

b3  Vacant 

b4  Michael de Jongh Broekerwaard 108, Alkmaar  06-51272889 

b5  Phranz Bakker Esdoornlaan 72, Oudorp  072-5154085 

b6  Johan Blom  Kerkuilstraat 39, Alkmaar  072-5623959 

  Johan Hartkamp Heiligeland 18, Alkmaar  072-5622275 

b7  Vacant 

c1  Martin van Wanrooy Roerdompstraat 7, Alkmaar  072-5125820    

c2  Vacant 

c3  Louis Langedijk Kasteellaan 5, Oudorp  072-5125485 

c4  Vacant 

c5  Vacant 

c6  Nico Bizot  Herenweg 84, Oudorp  072-5128468 

c7  Vacant 

c8  Vacant 

 

COORDINATOREN 

Elke leeftijdsgroep heeft een coördinator, die de belangen van die leeftijdsgroep binnen 

de juniorencommissie behartigt. Heb je problemen, bel dan de coördinator. Hij is het al-

lerbest met het reilen en zeilen van jouw groep bekend! 

 

Coördinator A-junioren: Michael Schelhaas, Goereestraat 21    

    Alkmaar     06-10584148 

Coördinator B-junioren: Evert van Dronkelaar, Brilbeer 18 

    Heerhugowaard    072-5721403 

Coördinator C-junioren: Tijdelijk, Piet Ursem, Raadhuisstraat 28, 

     Oudorp     072-5152633 

 

Overige leden van de juniorencommissie: 
 

Functie   Naam  Telefoonnummer 
Voorzitter   R. Meijer 06-51603833 

Secretaris   R. de Niet 072-5728635 

Wedstrijdsecretaris  P. Ursem 072-5152633 

Penningmeester  R. de Niet 072-5728635 
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Begeleiders, trainers, grensrechters en verzorgers opgelet! 

 

Voor donderdag 21 augustus hebben wij een bijeenkomst vastgelegd voor allen, die dit 

seizoen (weer) van start gaan. We lopen dan vooruit op het seizoen dat voor de deur staat. 

We maken afspraken over bepaalde zaken en hopen alles tot in de puntjes geregeld te 

hebben. Iedereen weet dan waar hij aan toe is. 

Aanvang: 20.00!! Ben je verhinderd? Wij kunnen het ons haast niet voorstellen, maar 

bericht dan even af bij je coördinator! 

 

Naam trainer  Adres     Telefoonnummer 
Mark van Stipriaan Priemstraat 17, Alkmaar  072-5640161 

Mark van Wonderen Wytemalaan 5, Alkmaar  06-15517773 

John Desserjer Valasqueshof 28, Alkmaar  072-5280372 

Ronald Wijts  Swinstraat 27, Alkmaar  06-55176510 

Emiel Bramer  H. Roland Holstlaan 65, HHW 06-51462031 

Jeroen Peetoom Amstelstraat 36, Alkmaar  072-5119980 

Robin de Vries  Erf 23, Stompetoren   06-13109211 

Martijn van Dijk Tirolstraat 55, Alkmaar  06-20616129 

Jan de Vries  Weegbree 5, Oudkarspel  06-23891626 

Johan Presierie Winkelwaard 442, Alkmaar  072-5623018 

Johan Roos  M. Zeldenrust Noordanusstr. 42 072-5622329 

Peter Verhoeven Castorstraat 30, Oudorp  072-5153952 

Jan Mienes  Stikkelwaard 96, Alkmaar  072-5643821 

Gerrit van Loon IJsselstraat 21, Alkmaar  072-5118001 

David Pijpaert  Schokkerhof 36, Alkmaar  072-5618968 

Willem Tiebeke Zaagmolenstraat 30, Alkmaar 06-55323059 

Marco Beekhuis Ilpenwaard 59, Alkmaar  072-5614809 

 

Verder zal Paul Konijn ons het komende seizoen weer ontvangen met een lekker kopje 

koffie en een blijde lach! 

Graag zouden we uitbreiding willen van ons team in het secretariaat. 

Eens in de 2, 3 weken ben je dan aan de beurt om op zaterdagmiddag de tegenstanders en 

scheidsrechters te ontvangen en alle formaliteiten te begeleiden. 

 

Ideaal voor iemand die niet wil trainen of begeleiden, maar toch het contact met de ande-

ren niet wil verliezen. Bel even naar Piet Ursem als je het ziet zitten (5152633). 
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E. TRAININGSTIJDEN 

 

Voor de aanvang van de competitie beginnen enkele groepen al erg vroeg met de training. 

Let goed op bij welke groep je hoort! De selectiespelers moeten bij hun eerste training 

behalve hun voetbalschoenen ook hun loopschoenen meenemen. 

Maandag 4 augustus : eerste training van de A-juniorenselectie aanvang 18.30 uur. 

Dinsdag 29 juli : eerste training van de B-juniorenselectie aanvang 18.30 uur. 

Dinsdag 29 juli : eerste training van de C-juniorenselectie aanvang 17.15 uur. 

 

Maandag 25 augustus : eerste training van de overige groepen.  

 

De trainingstijden: 

           Kleed- 

Elftal Dag  Tijd  Trainer  Veld   kamer 
A1 + maandag 18.45-20.00 Mark v. Wonderen Terrein DFS 

 
3+4 

A2 dinsdag 18.45-20.00 John Desserjer kunstgras 1 + 2 3 

 donderdag 18.45-20.00 Mark v. Wonderen Terrein DFS  3+4 

     Mark v. Stipriaan 
A3 maandag 20.00-21.00 Peter Verhoeven kunstgras 1 + 2 3 

     Jan Mienes 

A4 maandag 20.00-21.00 Vacant 

B1 + maandag 18.45-20.30 Ronald Wijts  Terrein DFS   12 

B2 dinsdag 18.30-20.00 Emiel Bramer  Terrein DFS 

 donderdag 17.15-18.30 Ronald Wijts  Terrein DFS   12 

B3 maandag 20.00-21.00 Gerrit van Loon T-veld 
(= oude B-veld)

 4 

B4 maandag 19.00-20.00 David Pijpaert  T-veld 
(= oude B-veld)

 5 

B5 maandag 18.00-19.00 David Pijpaert  kunstgras  7 

B6 woensdag 20.00-21.00 Gerrit van Loon T-veld 
(= oude B-veld)

 11 

B7 maandag 19.00-20.00 Vacant  T-veld 
(= oude B-veld)

 

C1 + maandag 17.15-19.00 Jeroen Peetoom Terrein DFS  11 

C2 dinsdag 17.15-18.30 Robin de Vries  kunstgras   11

 donderdag 17.15-18.30 Martijn van Dijk Terrein DFS  11 

     Jan de Vries 

C3 maandag 17.00-18.30 Willem Tielbeke T1-veld  5 

 donderdag 17.00-18.30 Willem Tielbeke 

C4 maandag 19.30-20.30 Vacant  kunstgras 1 + 2 4 

C5 woensdag 18.30-19.30 Vacant  T1-veld  4 

C6 maandag 18.30-19.30 Marco Beekhuis kunstgras 3 + 4 7 

 vrijdag  18.30-19.30 Marco Beekhuis 

C7 woensdag 18.00-19.00 Vacant  T1-veld   3 

C8 maandag 18.00-19.00 Vacant 

 

keep woensdag 18.30-20.30 Johan Presserie T-veld 
(= oude B-veld)

 7 

C en B     Johan Roos 
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Eind augustus nemen de keeperstrainers contact op met de keepers van de teams. Heb je 

nog niets gehoord, dan train je in eerste instantie mee met je eigen team! 

 

 

 

 

 

Voor de goede orde publiceren wij voor de trainers de ligging van de trainingsvelden. Zo 

kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het kan zijn dat er soms iets ingeschikt dient te 

worden.  

Wij wijzen erop dat iedereen zich heeft te houden aan de indeling van de velden en de 

kleedkamers. Gebruik dus jouw veld en jouw kleedkamer en sluit deze af (indien moge-

lijk). LAAT HEM SCHOON ACHTER!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. HET OEFENPROGRAMMA 

Onderstaand programma is officieus d.w.z. het staat min of meer vast, maar er kunnen 

door omstandigheden nog wel wijzigingen of aanvullingen op komen. Hou de officiële 

Treffer dus goed in de gaten! 

 

Woensdag 

13 augustus:  Kolping Boys c1-DEM c1  19.00 Piet Ruijs  

 

Zaterdag 

16 augustus  Kolping Boys c1-ADO c1  13.00 Jan Mienes 

   Kolping Boys c2-ADO c2  14.30 Evert van Dronkelaar 

   ADO b2- Kolping Boys b2  13.00 

Opvang elftallen 

Paul Konijn 

 

Zondag 

17 augustus  Kolping Boys a2-AFC’34 a2  12.00 A. Kokkelink 

 

Dinsdag 

19 augustus:  Kolping Boys b1-ADO b1  19.00 Ad v/d Hoeven 
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Opvang elftallen 

Richard Meijer 

Woensdag  
20 augustus  Kolping Boys a1-AFC’34 a1  19.00 Piet Ruijs 

 

Donderdag 

21 augustus  BEGELEIDERSAVOND  20.00 Richard Meijer 

 

Zaterdag 

23 augustus:  BEKERwedstrijd voor A1 + B1 + C1 + C2 

Opvang elftallen 

Paul Konijn en Evert van Dronkelaar  

 

Zondag 

24 augustus:  BEKERwedstrijd voor A2, B2  

 

Dins/woens.donderdag 

26/27/28 augustus: BEKERwedstrijd voor A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 

 

Zaterdag 

30 augustus  BEKERwedstrijd voor A1 + B1 + C1 + C2 

   Blokkers c3- Kolping Boys c3 13.15 

   Blokkers c4- Kolping Boys c4 13.15 

   Kolping Boys c5-Blokkers b5 13.15 Herman Berghammer 

   Kolping Boys c6-Blokkers c6 13.15 Ad v/d Velden 

   Kolping Boys c7- Kolping Boys c8 13.15 Jan Kraakman 

   Kolping Boys b4-Blokkers b3 14.30 Evert van Dronkelaar 

   Kolping Boys b5-Blokkers b4 14.30 Jan Mienes 

Opvang elftallen 

Paul Konijn en Jan Bolt  

 

Zondag 

31 augustus:  BEKERwedstrijd voor A2, B2  

   Kolping Boys a3-Blokkers a2 12.00 M. Visser  

 

Zaterdag 

6 september:  Start competitie A1 + B1 + C1 + C2 

   Kolping Boys c3-West Friezen c2 13.00 Herman Berghammer 

   Kolping Boys c4-West Friezen c3 13.00 Evert van Dronkelaar 

   Kolping Boys c5-West Friezen c4 13.00 Jan Kraakman 

   Kolping Boys c6-West Friezen c5 13.00 FonsVeel 

   Kolping Boys b3-West Friezen b3 14.30 Rob de Wit 

   Kolping Boys b4-West Friezen b4 14.30 Jan Mienes 

   Kolping Boys b5-West Friezen b5 14.30 Ad v/d Velden 

   Kolping Boys b6- Kolping Boys b7 14.30 v/d Velden 

Opvang elftallen 

Paul Konijn en Ton Groot 
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Zondag  

7 september:  Start competitie A2 + B2 

   Kolping Boys a3- West Friezen a3 12.00 Paul Kramer 

 

Zaterdag 

13 september: ADO c3- Kolping Boys c3  13.00 

   Kolping Boys c4-ADO c4  13.15 Ad v/d Velden 

   ADO c5- Kolping Boys c5  13.00 

   Kolping Boys c6-ADO c6  13.15 Jan Mienes  

   ADO c7- Kolping Boys c7  13.00 

   Kolping Boys b3-ADO c3  14.30 Herman Berghammer  

   ADO b4-Kolping Boys b4  14.45  

   Kolping Boys b5-ADO b5  14.30 Evert van Dronkelaar  

   ADO b6-Kolping Boys b6  14.45  

   Kolping Boys b7-ADO b7  14.30 Jan Kraakman 

Opvang elftallen 

Paul Konijn en Raymond de Niet 

 

Zondag 

14 september: ADO a5-Kolping Boys a4  14.00    

     

Zaterdag 20 september en zondag 21 september start de competitie ook voor alle ove-

rige teams. 

 

De juniorencommissie wenst eenieder een prettige vakantietijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 
 


