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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, 
                B1, B2, C1, C2, D1
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

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

De Aftrap 

In deze treffer vindt u informatie over het Paastoernooi van 2009,  de  
jubileumloterij Kolping Boys 70 jaar, en over het halen van AZ naar 
“De Nollen”. Vrijdag 12 december kunt u weer gezellig klaverjassen in de 
kantine. De gehele kantine is weer gezellig in kerststijl versierd. 

Ook is er nog een brief binnengekomen van Sinterklaas.
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PAASTOERNOOI 2009

PAASTOERNOOI 2009 .
Een half jaar geleden heb je het al kunnen lezen in de Treffer: we zouden weer een poging gaan wagen om in 
2009 een Paastoernooi te organiseren.

We kunnen gelukkig meedelen, dat het niet bij een poging blijft !!
Het Paastoernooi van 2009 komt er zéker ! 
En dát in ’t jaar dat Kolping Boys 70 jaar bestaat !

Het zal een toernooi worden voor D-pupillen en C-junioren. 
Onze eigen D1 en C1 zullen opgetuigd worden met spelers, die ook vorig jaar nog van dat team deel 
uitmaakten. Onze club speelt dus tegen de BVO’s met een lichting spelers die net een jaar ouder zijn. Dit om de 
tegenstand voor de BVO’s te verhogen. 

Op dit moment is het deelnemersveld voor zo’n 70% ingevuld en zijn wij bezig met de overige 30 %. Zo gauw 
we het volledige deelnemersveld weten, komt het in de Treffer te staan.
We hopen dit nog in 2008 voor elkaar te fi ksen.

De Paascommissie is aanzienlijk van samenstelling gewijzigd.
We danken de uitgetreden leden, Jan van den Bout en Richard Meijer, zeer voor hun inzet de afgelopen jaren. 
We weten ook, dat zij ons nog in de rug steunen om het 14e toernooi te doen welslagen.
De commissie bestaat nu uit 6 vrijwilligers, te weten:

Evert van Dronkelaar   contacten buitenlandse clubs, sponsoring en accommodaties
Jan Kraakman    administratie, scheidsrechters en wedstrijdprogramma
Simon Jongkind   fi nanciën, snackkar en loterij
Martin Wijnen    terreinmanager en overige logistieke zaken
Mark van Stipriaan   contacten binnenlandse clubs en technische zaken
Leo Wortel    alle voorkomende werkzaamheden

Dit zijn in grote lijnen de taken zoals ze door ons verdeeld zijn. Uiteraard zijn er nog honderd en één kleine 
zaken te regelen. Het draaiboek bestaat niet voor niets uit 15 pagina’s.

Uiteraard streven we er weer naar regelmatig van ons te laten horen en rekenen we er ook weer op, als ’t zover 
is door vele enthousiaste vrijwilligers gesteund te gaan worden.

Schrijf in ieder geval de data alvast maar op:

Vrijdag 10 april 2009  opbouw van het complex !!

Zaterdag 11 april 2009 Paastoernooi voor D’s en C’s- de voorronde
Zondag 12 april 2009 Finaledag Paastoernooi
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HET TWEEDE
Allereerst een mededeling die alle betrokkenen van het tweede aan het hart gaat. Peter Spijker is bezig aan zijn laatste seizoen 
als trainer van het tweede elftal. Eerder was bekend geworden dat de wegen van hoofdtrainer Rob Klanker en voetbalvereniging 
Kolping Boys zich aan het eind van dit seizoen zouden gaan scheiden. Een aantal dagen later kreeg ik te horen dat ook Peter 
Spijker niet meer voorkwam in de plannen van de Beleids Technische Commissie (BTC). 

Ikzelf heb niemand binnen de spelersgroep van het tweede gesproken die deze beslissing begrijpt of er achter staat. Blijkbaar zijn 
goede resultaten, leuk voetbal en een juiste onderlinge sfeer niet de ingrediënten waar de beleidsmakers van onze club naar op 
zoek zijn. Binnenkort kunt u in de Treffer een uitgebreide biografi e lezen van het duo Peter Spijker & Paul Diependaal.

V.V. Limmen 2 – Kolping Boys 2 (afgelast)
Sharon Peetoom was zo aardig om op deze zondagmorgen voor taxichauffeuse te spelen. Samen met de twee andere groupies 
van het tweede (Marit en Ellen) zetten we koers richting Limmen. Op de parkeerplaats aangekomen zagen we meteen dat deze vrij 
leeg oogde. Na een belletje richting trainer Peter Spijker werd mijn vermoeden helaas bevestigd: Het was afgelast. Er was alleen 
even vergeten om dit door te bellen naar hun trouwe supporters, en bedankt! Ik heb mezelf voorgenomen om dit voor één keer 
door de vingers te zien. Mocht dit nog een keer gebeuren dan kunnen de lezers van De Treffer rekenen op een verhaal met een 
titel als “de kleedkamergeheimen van het tweede onthuld.”

De Kennemers 2 – Kolping Boys 2 (4-2)
Rond de klok van 11.00 uur arriveerde ik op sportcomplex “Adrichem” van B.V.V. De Kennemers. Het eerste dat me opviel was 
dat Johan Godijn in de spits geposteerd was. Johan stond tegenover een verdediger met de lengte van Jan Koller en de schouder-
breedte van Rens Langedijk. Meneer Godijn werd in de eerste minuut al vol in zijn kruis geraakt. Bij deze wil ik de verantwoordeli-
jke speler van De Kennemers nog even complimenteren aangezien het wel een heel precies gemikt schot moet zijn geweest.

De wedstrijd had vanaf het begin een agressief karakter. Dat kan ook niet anders bij een wedstrijd waarbij je vanaf de tribune 
het uitzicht hebt op een woonwagenkamp. Er was één speler aan de kant van De Kennemers die al een aantal keer met vuile 
overtredingen de hoofdrol op zich had geëist. Als trainer Peter Spijker normaal gesproken het getal “6” volmondig uitschreeuwt 
is het meestal om aan te geven hoeveel biertjes hij nog gaat drinken alvorens hij naar huis gaat. Nu ging het echter om een mid-
denvelder van De Kennemers. Bas Bertram kreeg de zoveelste trap van deze onsportieve gozer. Bas besloot om maar eens achter 
deze knecht aan te huppelen en hem gewoon even een schop te geven zonder dat er een bal in de buurt was. Het was een geluk 
dat de scheids het niet zag, want het zou zomaar een rode kaart kunnen zijn. De verklaring van Bas luidde als volgt:“In mijn tijd 
bij de Commando’s hoefde je zoiets ook niet te fl ikken, dus waarom op een voetbalveld wel?” Een hele logische verklaring in mijn 
ogen…..

Op de reservebank zaten drie talentvolle voetballers en Thijs Groot. Er zou uiteindelijk drie keer gewisseld worden en Thijs mocht 
dit keer helaas op de bank achterblijven. Tsjah Thijs, dan moet je maar geen ballen op het hoofd van de trainer mikken tijdens 
de training.

De mannen van het tweede speelden een onrustige wedstrijd met onnodig veel balverlies. Ze speelden meer tegen zichzelf dan 
tegen De Kennemers. Een vrije trap rond het strafschopgebied werd niet aangeraakt en vloog pardoes het doel in. Niet veel later 
zou ook de 2-0 op het scorebord staan. Kort na rust werd het zelfs 3-0. Nadat keeper Paul werd omspeeld probeerde Roy Rowinkel 
glijdend de inzet te keren van de speler van De Kennemers. Hij had daarbij de pech dat de bal via z’n borstkas tegen z’n hand 
kwam. De scheidsrechter gaf een penalty. Roy was furieus maar kon er natuurlijk niks meer aan doen.

Phuong Nguyen zorgde er even later voor dat het misschien nog spannend zou worden. Hij scoorde de 3-1 op het moment dat ik 
voor mezelf even een sanitaire stop had ingelast. Van medecorrespondent Gabriel Hartkamp hoorde ik dat Phuong met notabene 
z’n rechterbeen het net had laten bollen. 

De jongens begonnen er zowaar weer in te geloven en hadden zelfs even het beste van het spel. Het zou helaas alweer snel 4-1 
staan. De wedstrijd was nu wel gelopen dacht ik. Totdat Henk Zeegers zijn goede traptechniek weer eens ten tonele bracht. Met 
een mooi afstandsschot zorgde hij ervoor dat de stand iets draaglijker werd. Ik wil niet zeggen dat we nog hadden kunnen win-
nen, maar een aantal goede kansen op de 4-3 werden nog gemist. Als het 4-3 was geworden had ik nog weleens willen zien wie 
er aan het langste eind zou trekken.

Ten slotte wil ik wil nog even een compliment maken richting Mehmet Rookhuizen, Lars Blokstra en Roël Doesburg. Mehmet is 
even weggeweest maar we hopen allemaal van harte dat hij er voortaan gewoon weer bij is. Roël en Lars spelen beide nog in de 
A1, ze vielen goed in en mogen wat mij betreft vaker hun kunsten komen vertonen in het tweede.

De laatste twee wedstrijden gingen helaas verloren en ik hoop van harte dat we dit volgende week kunnen omdraaien. 

 

Verry Veel
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De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - VSV 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Reclame Reus bekeken reclame
Reclameborden,Lichtbakken, Zelfklevende Teksten, Logo’s en 

Spandoeken
Veenhuizerweg 6 1704 DM Heerhugowaard

072-5614739

&
Good Bookers

De grootste Vakantie-Reis en Avonturenwinkel van Noord-Holland

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

Naam:       Duncan Bons
Leeftijd:       12
Team:       D5
Positie:       Doelman
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys? 4
Op welke school zit je?    BSV Bergen
Welke voetbalclub is je favoriet?  AZ
Welke speler is je voorbeeld?   Boy Waterman
Wie vind je de beste voetbaltrainer?  Louis van Gaal
Welke muziek vind je mooi?   Alle muziek
Wat is je lievelingseten?    Patat
Wat zijn je hobby’s    Voetballen en computeren
Wat is je lievelingswens?   Gelukkig worden

DERDE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 12 DECEMBER 2008
Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine. Deze keer staat de drive in het teken van de Kerst. Met zeer veel 
mooie kerstprijzen. Voor deze avond willen wij hierbij het Hoofdbestuur en het 2de senioren elftal uitnodigen om te komen 
kaarten. Voor de volledigheid nog even de data.

Vrijdag 12 december    
Vrijdag 23 januari    
Vrijdag 20 februari    
Vrijdag 20 maart    
Vrijdag 17 april

Inschrijfgeld: 5 euro per koppel

Aanvang inschrijven: 19:30 uur (kom op tijd,vol is vol) Start 20:00 uur

Ook nog even aandacht voor het volgende. Ben je aan het eind van het klaverjasseizoen 5 van de 7 drives aanwezig 
geweest, dan maak je weer kans op de spectaculaire hoofdprijs. Beschikbaar gesteld door Goodbookers uit Alkmaar. Op de 
volgende pagina staat vermeld wat deze prijs inhoud.

Tot vrijdag, Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Ineke Verberne

VRIJDAG 12 DECEMBER KLAVERJASSEN
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PROGRAMMA  ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 13+14 december

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 20+21 december

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 13 december

08:30 uur: Senioren 10 !!!

12:30 uur:  Senioren 10 !!!

 

Zondag:  14 december

09:00 uur:  Junioren A2

13:00 uur:  Junioren A2

 

Zaterdag:  20 december

08:30 uur: Junioren B2

12:30 uur: Junioren B2

 

Zondag:  21 december

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

 

Secretariaat:  

Zondag:  14 december

08:30 uur:  Co Joppe

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag:  21 december

08:30 uur: Richard Meijer

13:00 uur: Janneke Ruijs en 

 Piet Ursem

 

Zondag 14 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e VVW 2 11:00  C.L.de Wit
4e Vrij   
8e KSV 6 12:00 11:00 K.de Goede
10e Zaterdag 13 december terreindienst!!!!!!!
10e Vitesse 22 12 14:00 13:00 F.Veel
Da1 Fort. Wormerv. DA2 14:00  P.van Duuren
Da2 Velsen DA1 12:00 11:00 A.Kokkelink
Da3 de Foresters Da1 14:00 13:00 N.Pater
A2 Zondag 14 december terreindienst!
A2 Vrij   
A3 Schagen A2 14:00 13:00 M.Visser
Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
1e Westfriezen 1 14:00 
5e LSVV 4 10:30 09:30
6e VIOS-W 4 11:00 10:00
7e Foresters de 5 14:00 13:00
9e Vrone 7 10:00 09:00
11e Victoria O 6 12:30 11:00
B2 Zaterdag 20 december terreindienst!
B2 Hoofddorp s.v. B3 11:00 09:15

Zondag 21 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e VSV 1 14:00  J.Bleije
2e Vrij   
4e Egmondia 4 12:00 11:00 E.Bramer
5e Berdos 3 10:00 09:00 K.de Goede
7e Victoria O 5 10:00 09:00 P.Ruijs
8e Vrij   
9e Uitgeest 9 10:00 09:00 P.Kramer
10e Victoria O 7 14:00 13:00 F.Veel
11e SVW 27 9 14:00 13:00 M.Visser
Da1 Purmerend DA1 14:00  H.P.Petten
Da2 Volendam Da1 12:00  M.Stigter  (Beker)
Da3 Koedijk Da2 12:00 11:00 N.Pater
A2 Vrij
B2 Vrij
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
6e Schagen 5 11:30 10:00
A3 Grasshoppers A2 14:00 12:30

UITNODIGING voor alle scheidsrechters (vanaf 16 jaar)
Alle scheidsrechters van Kolping Boys vanaf16 jaar worden uitgenodigd voor de 

Technische dag op Zaterdag 3 januari 2009.
Aanvang 09.00 uur    Locatie: Terrein Kolping Boys

Het programma bestaat o.a. uit:

- conditietraining onder leiding van Silvan Inia

- Gastspreker is Richard Liesveld, actief als scheidsrechter op het hoogste niveau

- Presentatie van Hans van Breukelen

Verderop in de treffer vinden jullie het complete programma.
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HOOFDPRIJS KLAVERJASSEN

SUPER HOOFDPRIJS KLAVERJASSEIZOEN
2008/2009 WEDEROM BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

3 dagen relaxarrangement voor 2 personen in Resort Bad 
Boekelo in Boekelo

 Een prachtig 4 sterren Resort
 Welkomstdrankje
 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
 Eennmaal een 3 gangen diner
 Onbeperkt gebruik van sauna en Turks bad
 Eenmaal gebruik solarium en toegang Holland Casino 

Enschede

GoodBookers Alkmaar, Gedempte Nieuwesloot 4, Alkmaar. T 072-1513833, 
E info@alkmaar.goodbookers.nl I www.goodbookers.nl  
In 2007 en 2008 verkozen tot beste reisburo van Noord-Holland
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Help mee om AZ naar de Nollen te halen!

Wordt gratis lid van de AZ fanclub, en scoor voor Kolping Boys! 

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?

 Zorg dat zoveel mogelijk spelers, vrijwilligers en supporters van jouw club fan van A tot Z worden en win:

• een oefenwedstrijd van jouw club tegen AZ

• Onderkledingpakketten van Canterbury

• Toegangskaarten voor thuiswedstrijden

• Rondleiding door het DSB stadion.

WAT KRIJG JE ALS JE GRATIS LID WORDT? 

• een persoonlijke AZ clubcard

• Mogelijkheden om thuiswedstrijden van AZ te bezoeken

• 10% korting op fan-artikelen

• Een eigen AZ-account en toegang tot de online fanzone

• Mogelijkheid om je te abonneren op de AZ Nieuwsbrief

HOE WORDT JE LID VAN DE VAN ATOTZ FANCLUB?

• Ga naar de website: www.fanvanatotz.nl

• Schrijf je in voor de GRATIS clubcard

 En vergeet niet Kolping Boys in te vullen als je favoriete amateur voetbal club. 

• Heb je al een clubcard: Log dan in met je al bestaande clubcard gegevens en geef bij je favoriete amateur 
 club KOLPING BOYS aan.

En wie weet win je een van de prijzen, of zorg je er mede voor dat Kolping Boys volgend seizoen AZ mag ontvangen op ons 
sportcomplex aan de Nollen.

AZ NAAR DE NOLLEN

DERDE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 12 DECEMBER 2008
Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine. Deze keer staat de drive in het teken van de Kerst. Met zeer veel 
mooie kerstprijzen. Voor deze avond willen wij hierbij het Hoofdbestuur en het 2de senioren elftal uitnodigen om te komen 
kaarten. Voor de volledigheid nog even de data.

Vrijdag 12 december    
Vrijdag 23 januari    
Vrijdag 20 februari    
Vrijdag 20 maart    
Vrijdag 17 april

Inschrijfgeld: 5 euro per koppel

Aanvang inschrijven: 19:30 uur (kom op tijd,vol is vol) Start 20:00 uur

Ook nog even aandacht voor het volgende. Ben je aan het eind van het klaverjasseizoen 5 van de 7 drives aanwezig 
geweest, dan maak je weer kans op de spectaculaire hoofdprijs. Beschikbaar gesteld door Goodbookers uit Alkmaar. Op de 
volgende pagina staat vermeld wat deze prijs inhoud.

Tot vrijdag, Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Ineke Verberne
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JUBILEUMLOTERIJ KOLPING BOYS 70 JAAR

Kolping Boys 1939 -2009

Jubileumloterij

Vanaf nu zijn de loten te koop o.a. via: Fons Veel, Dirk 
Molenaar, Gerrit van der Waal, Dick Veel, Arjan Brammer, 

Jan van de Bout, Gerard Bobeldijk, Peter Groot, Gerben 
van der Waal of via kolpingboys70jaar@live.nl

1000 loten á € 25 per stuk - 100 prijzen
Hoofdprijs: een superreis naar Jamaica t.w.v. € 4000

Fietsen, Ipod’s, Gratis winkelen, Voetbalreizen, 
Dinerbonnen, Reischeques, Kledingbonnen etc. etc.
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JUBILEUMLOTERIJ KOLPING BOYS 70 JAAR

AFTRAP JUBILEUM LOTERIJ 70 JAAR KOLPING BOYS

Op donderdag 27 november jl heeft de aftrap plaatsgevonden van de jubileum loterij in het kader van het 70 
jarig bestaan.
Dit gebeurde middels het aanbieden  van de eerste loten aan onze ereleden: Arie Groot, Gerard Floris en Ger 
van der waal. ’s Middags gebeurde dit in verpleeghuis ‘t Lauwershof aan de, inmiddels 87 jaar oude, Arie 
Groot. Onze voorzitter Jan Brammer overhandigde een blij verraste Arie het lot met nummer 1. Onder het 
genot van een kopje koffi e werden nog oude herinneringen met Arie opgehaald.
’s Avonds in de kantine werd er aan de andere ereleden, Gerard en Ger, ook een lot door de voorzitter 
overhandigd. Tevens waren prominente Kolping Boys leden gevraagd om 50 loten proberen te verkopen. 
Deze prominenten zijn: Patrick Smorenberg, Fons Veel, Ger van der Waal, Jan van den Bout, Dick 
Veel, Janneke Ruis, Gerard Bobeldijk, Arjan Brammer, Ed Pronk, Henk Zegers, Peter Groot en Dirk 
Molenaar.
Onder toeziend oog van Cor Venneker, al voor de derde keer bij een jubileumloterij betrokken, werden de 
loten aan de prominenten uitgereikt. Zij zullen u de komende weken te pas en te onpas lastig vallen met het 
verzoek één of meerdere loten te kopen.
Ook is aan alle aanvoerders van de seniorenteams gevraagd 10 loten te verkopen in hun elftal. De loten zijn 
ook te bestellen via de website www.kolpingboys70jaar.nl 
Een speciaal woord van dank voor eenieder die zijn of haar best doet om de 1000 loten zo snel mogelijk te 
verkopen.
Steun Kolping Boys, koop een lot en maak kans op fantastische prijzen!!!!

        Help mee om AZ naar de Nollen te halen!
Ook als je al lang fan bent van AZ kan je je steentje bijdragen. Ben je seizoenkaarthouder van 
AZ, dan hoeft je alleen in te loggen op www.az.nl  en aan te geven dat je favoriete amateurclub 
“Kolping Boys” is.

Alle stemmen gelden en de amateurclub die aan het einde van het seizoen de meeste AZ-fans heeft wint een 
vriendschappelijke wedstrijd!

Help mee om AZ naar de Nollen te halen!

Vrijdag 19 december: 2e Kolping Boys Kerstmaaltijd
Met 70 deelnemers was de 1e Kerstmaaltijd voor de oudere vrijwilligers vorig jaar een groot succes. Op vrijdagavond 19 
december hopen we het succes te kunnen herhalen.  Een uitgebreide broodmaaltijd met soep vooraf, bediening aan tafel, oude 
herinneringen ophalen en na afl oop voor de liefhebber een wijntje of een borrel: Wie wil dat niet?

Ondertussen hebben alle 60+ vrijwilligers bij Kolping Boys een uitnodiging om met partner deel te nemen aan de Kolping Boys 
Kerstmaaltijd. Bent u uitgenodigd, geef dan a.u.b. door of u komt, want we willen uiteraard graag weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen.

Ook als wij u per ongeluk vergeten zijn schroom dan niet, maar bel naar Lia van der Waal (072-5110778 ) of Gerard Venneker 
( 06-22986200)

Tot 19 december!

Lia van de Waal, Gerda Reus en Gerard Venneker

Wist u dit
Dat onze penningmeester en topscoorder van het 9e, Richard Mooser, de gehele Damclub 
DOS uit Sint Pancras met simultaandammen van de borden heeft geveegd. Hij won alle 17 
partijen! Onder de tegenstanders bevonden zich 2 oud clubgenoten van onze voetbalverenig-
ing,  en wel Pe Oud en Kees Kieft.
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PROGRAMMA/NIEUWS  JUNIOREN
Zaterdag 13 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Kon. HFC A1 14:00  E. Strella
B1 Vitesse 22 B1 12:00  R. Gouveia-Pereira
B5 Schagen B3 14:45 14:00 J. Mienis
C5 AFC 34 C4 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
C7 Jong Holland C3 14:45 14:00 H.Berghammer
MC1 vrij !!   
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B3 Zondag 21 december terreindienst!
B3 KSV B2 14:00 13:10
B4 Jong Holland B3 14:00 13:10
B6 Victoria O B2 14:00 13:00
C1 Blokkers De C1 13:15 
C2 WSV 30 C1 14:00 12:30
C3 Con Zelo C1 14:00 13:00
C4 Vitesse’22 C5 12:15 11:15
C6 Koedijk C8 11:15 10:30
MA1 DSS MA1 14:45 13:30
MB1 Koedijk MB1 13:00 12:00
MC2 Berdos MC1 12:00 11:00
                  

Zaterdag 20 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B3 Zondag 21 december terreindienst!
C6 Vios W. C5 13:15 12:30 J.Mienis
C7 SVW 27 C7 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
MB1 Purmerend MB2 13:15 12:30 H.Berghammer (Beker)

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1 Zaanlandia A1 14:45  
B5 Hollandia T B2 14:00 13:00 
C3 Blokkers De C4 13:15 12:00 
MA1 Roda’23 MA1 14:30 12:45 (Beker) 
 

Keeperstraining

Op woensdag 10 december en vrijdag 12 december zijn de laatste keep-
erstrainingen van dit jaar.  Wij starten weer op woensdag 13 januari 2009 
en vrijdag 16 januari 2009.  

Wij wensen iedereen fi jne kerstdagen en een gezond 2009.

De keeperstaf van Kolping Boys

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 13+14 december

 Groep 5 en 6

Zat./Zon. 20+21 december

 Groep 2 en 1

Terreindienst:  

Zaterdag: 13 december

08:30 uur: Senioren 10 !!!

12:30 uur:  Senioren 10 !!!

 

Zondag:  14 december

09:00 uur:  Junioren A2

13:00 uur:  Junioren A2

 

Zaterdag:  20 december

08:30 uur: Junioren B2

12:30 uur: Junioren B2

 

Zondag:  21 december

09:00 uur:  Junioren B3

13:00 uur: Junioren B3

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  13 december

Paul Konijn en Raymond de Niet

 

Zaterdag:  20 december

Paul Konijn en Jan Bolt
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Vrone B3 – Kolping Boys B4  0-10    29 november 2008.
Op zaterdag gingen we stralend naar Sint Pancras, voor de uitwedstrijd tegen Vrone B3. Het was ons bekend dat ze twee snelle 
spitsen hadden, dus we waren gewaarschuwd. Joost Huese en Steven de Jong moesten deze in de tang nemen en Rick de Moel 
moest het aan de rechterkant  op het middenveld de andere opvangen. Na 5 min speelde een tegenstander de bal in de voeten 
van Wouter Korse, Wouter maakte met een fraaie boog een doelpunt, 0-1. Terwijl we toch sterker waren lukte het niet om de bal 
achter de keeper te krijgen. Yannick lukte het om vrij voor de keeper de bal net naast of er over te schieten. Maar in de 30e min. 
was het Joost Huese die ter hoogte van de middenlijn de bal ontfutselde en deze doorschoof op Robin van Velthuizen. Robin 
ging een mannetje voorbij en gaf de bal aan Steven de Jong. Steven maakte met een droog schot van afstand de 0-2. Nog geen 
twee min. later was het Barry de Koning die de bal onderschept en deze passte op Steven de Jong. Steven draaide een beetje 
met een Vrone speler in de rug en passte de bal naar Thiemo Koster, Thiemo haalde uit en het was 0-3.  In de 40e min plaatse 
Wouter Korse de bal hoog voor op Thiemo Koster, Thiemo kopte de bal op Jasper Bakker. Jasper ging een mannetje voorbij en 
zette de keeper op de verkeerde been, 0-4. Dit was tevens de ruststand.

In de 1e min. schoot Yannick Zuurbier weer net naast, geen geluk. Maar in de 2e min. was het Wouter Korse die de bal aan 
Kevin Leeuwenkamp gaf, met een boog maakte Kevin de 0-5.  Nog geen 2 min. later kreeg Thiemo Koster de bal van de keeper 
van Vrone in zijn voeten gespeeld, Thiemo haalde zonder te bedanken hard uit, 0-6.  In de 10e min. mochten we een Steven 
de Jong een corner nemen. Joost stond bij de tweede paal en kopte fraai in, 0-7. In de 18e min. was het Devon Hoogland die 
de bal onderschepte op links en deze passte op Arthur Pijpaert, Arthur tikte de bal door op Robin van Velthuizen, welke op zijn 
beurt de bal door gaf aan Yannick Zuurbier. Dit keer had Yannick wel geluk en scoorde 0-8. In de 20e min was bijna 0-9 door de 
zelfde Yannick, maar helaas. In de 30e min. was het de keeper van Vrone die de bal weer verkeerd inschatte met zijn gegrab-
bel. Waardoor Rick de Moel 0-9, kon maken. In de 32e min. was het Jasper Bakker die de bal met een boog over de keeper 
lobte en via achterkant paal onder het net het doel uitrolde. Helaas werd een glaszuiver doel punt afgekeurd. Het leek wel of 

Het wel en wee van de junioren .
Twee uitwedstrijden voor A1 leverden 6 punten op. Tegen de 2 laagst geplaatste ploegen van de poule, NVC en Swift,
waren er niet al te veel problemen. In Naarden werd het 1-4 en in Amsterdam was het slechts 0-1, maar dat was gefl atteerd, daar de 
uitslag hoger had moeten uitvallen (er werd  b.v. een strafschop gemist).
Een compliment was er van de scheidsrechter, die na afl oop de spelers van ons A1 in de kleedkamer kwam complimenteren met het 
feit dat ze zich niet lieten provoceren door de Amsterdammers. We zijn daar trots op !
B1 speelde 0-0 thuis tegen Castricum(een saaie wedstrijd) en werd uit bij SVW afgelast.
De 2-2 van C1 in de uitwedstrijd bij Foresters was natuurlijk mooi, maar de 0-2 tegen Zaanlandia was dan weer een teleurstelling. 
Bij de 2e elftallen zagen we A2 verliezen van LSVV(0-3), verloor B2 met 2-0 bij OFC en was C2 met 0-5 kansloos tegen de 
Foresters C2, maar haalden ze wél een punt weg bij Zeevogels C1 (0-0).

Van de overige teams valt de dubbele overwinning van C3 op de Blokkers op. Eerst werd hun C3 met 2-0 weggestuurd en daarna 
was het 1-0 tegen hun C4.  De wedstrijd tegen Blokkers C4 werd ontsierd door wangedrag van ouders en spelers van de club uit 
Blokker. Scheidsrechter René zag zich genoodzaakt om het duel te staken. Jammer.
Ook C6 won 2 keer en weer werd er een grote uitslag geboekt: 17-0. Gelukkig kregen ze afgelopen zaterdag meer weerstand en 
zodoende kon KSV C3 met slechts een 5-1 nederlaag de Nollen verlaten.
Zowel B3 als B4 speelden 1 keer, maar beide teams wonnen met 10-0 ! 
De B5 leed schade, want de ongeslagen status is er niet meer. Thuis tegen SVW werd er met 1-3 verloren. Een logisch gevolg van 
een aantal schorsingen die de ploeg decimeerde.
B6 wist weer eens te winnen en stuurde de Zouaven met 4-1 richting Lutjebroek.
We eindigen met 3 overwinningen.
C7 won met maar liefst 9-0 en A3 won met 4-1 uit bij DTS A1, dat op dat moment nog een hoge positie innam.
Afgelopen zondag won A3 ook uit bij Vios met 4-2 (thuis hadden ze nog verloren). Kortom A3 doet het goed en staat nu tweede !

Zaalvoetballen in “de Spil”
Op maandag 29 december gaan we weer zaalvoetballen in sportzaal de Spil,achter “de Oever”, in de Oudorperpolder. Vanaf 9 uur 
starten de jongens van C3 t/m C7, daarna volgen vanaf een uurtje of 12 de jongens van B3 t/m B6 en A3. En om 15.00 uur is de 
beurt aan de meiden van MA1, MB1, MC1 en MC2.
We rekenen erop, dat komend weekend alle deelnemers op hun lijstje hebben staan.
Na 14 december is de opgavetermijn gesloten. De coördinatoren gaan na 14 december de spelers doorgeven aan de organisatie ! Je 
bent opgegeven zo gauw je jouw begeleider € 1,- betaald hebt.

Tenslotte……nog een raadsel !

’t Is kanariegeel, rijdt op een roze scooter en fl uit z’n wedstrijden nu ook al in een zwarte maillot. Ra, ra, ra, 
wie is dit watje ?

HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
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VERSLAGEN JUNIOREN

Scheidsrechter staakt bij 2-0 duel Kolping Boys C3 tegen Blokkers
Wat een akelige domper. Met nog tien minuten te gaan en een zwaar bevochten 2-0 voorsprong voor Kolping C3 beende een 
woedende scheidsrechter Aafjes van het veld af richting kleedkamer. Opmerkingen en gescheld van een ouder van tegen-
stander Blokkers C3 waren hem kennelijk te veel geworden. Het woord is nu aan de KNVB. Jammer vooral voor de nieuwe 
spits Wouter  die beide doelpunten voor zijn rekening had genomen. Hij moest doelpuntenmachine Rubin, die is ingelijfd door 
C2, doen vergeten. En daarin slaagde hij tot dan toe heel aardig in een wedstrijd waarin stevig werd gevoetbald. Met name 
linksachter Dex en middenvelder Charlie schuwden het fysieke duel niet. Een half uur lang hielden beide ploegen elkaar in 
evenwicht. Beiden kregen kansen. Zo kwam Kolping-rechtsbuiten Julian tot twee keer toe alleen voor de keeper, maar faalde in 
de afwerking. Het was uiteindelijk Kolping dat aan het langste eind trok. Quinn – hofl everancier van dieptepasses – lanceerde 
Wouter. Die tekende beheerst zijn eerste treffer aan: 1-0. Even later kwam hekkesluiter Blokkers bijna langszij, maar de paal 
stond de gelijkmaker in de weg.

In de tweede helft verhardde het duel. Thomas die een bal in zijn gezicht had gekregen, moest het veld geblesseerd aan de 
mond verlaten. Daarvoor had Wouter er al 2-0 van gemaakt na een pass van de slim voetballende Emiel, die zelf even later te-
gen de lat pegelde.  Nog was er niets aan de hand. Maar een van de Blokkers-aanvallers werd neergehaald en bleef plat op zijn 
gezicht liggen. Het gebeurde achter de rug van de scheidsrechter die niets merkte en liet doorspelen. Met alle gevolgen van-
dien.Jammer natuurlijk want het is onduidelijk wat er gaat gebeuren. Kolping staat derde en heeft weliswaar nog voorsprong 
op de achtervolgers. Maar de competitiestand raakt op deze manier wel erg vertekend.

Paulus

Kolping C3 doet zichzelf tekort tegen zwak Blokkers: 1-0
Toch een beetje armoedig. Met 1-0 winnen van een ploeg die er al 46 om de oren heeft gehad. Enige excuus was misschien dat 
Kolping C3 het tegen het een na laatst staande Blokkers C4 moest doen zonder zijn spits Wouter. Daardoor was het scorend 
vermogen van de ploeg aanzienlijk minder. Voetballend gaat het spel eigenlijk wel vooruit. Er werd tegen het zwakke Blokkers  
redelijk gecombineerd. Maar telkens liepen de Kolping-aanvallers in de buitenspelval. Het was vooral Quinn, die door coach 
Willem Tielbeke naar voren was geschoven, die voortdurend gevaar stichtte.

Na 20 minuten werd Kolping eindelijk beloond. Rechtsbuiten Justin pikte een afvallende bal goed op en stormde op de vijandel-
ijke goal af. Met een beheerst stiftje verschalkte hij de Blokkers-doelman fraai: 1-0. Maar daarmee had de Oudorpse formatie 
tegelijk alle kruit verschoten. In de tweede helft viel Kolping opnieuw voortdurend aan. Maar ook deze wedstrijd stond het vizier 
van rechtsbuiten Julian niet scherp.   Ook zijn ploeggenoot Thomas aan de linkerkant kwam niet verder dan een bal op de lat. 
En gelegenheidspits Quin  kwam gaandeweg de westrijd tekort tegen de lange laatste man van Blokkers. Achterin vormde Nick 
het degelijke slot op de deur, maar door geknoei van Amin kreeg Blokkers nog een paar doelrijpe kansen.

Lichtpuntje was dat de aanhang van dit Blokkersteam een stuk sportiever was dan die van de andere ploeg van deze vereniging 
die ook in deze competitie speelt. Inmiddels heeft de KNVB beslist dat Kolping Boys drie punten krijgt voor de bij een 2-0 stand 
gestaakte wedstrijd tegen Blokkers C3.

Paulus

niet met 0-10 mochten winnen. Maar in de 35e min was het toch weer de keeper van Vrone die de bal uitschoot naar Kevin 
Leeuwenkamp, Kevin pakte de slecht uitgeschoten bal op en bepaalde de eindstand op 0-10.Ik wil toch ook een groot compli-
ment maken aan de totale verdediging, met in het bijzonder Joost Huese. Joost hoe jij die bal met je voet in een refl ex op borst 
hoogte van de doellijn haalde, was mooi en goed om te zien. Maar we hebben de NUL weer gehouden.

Een Trouwe Supporter

Zaterdag 15 november Kolping Boys C7 – Kolping Boys C6 uitslag: 
1-18
Barry van de B-junioren zou met de C7 meedoen vanwege een spelerstekort. De technische staf van C6 had hier geen probl-
eem mee. De C6 dacht de klus wel gemakkelijk te kunnen klaren! Het eerste kwartier was de C7 aanmerkelijk beter bij de les 
dan de C6 en ze kwamen zelfs met 1-0 voor. Na wat omwisselingen kantelde de wedstrijd in het voordeel van C6 nadat Michael 
de 1-1 en direct daarna de 1-2 op het bord had gezet. Vervolgens was er geen houden meer aan voor het dapper spelende C7. 
De doelpunten vielen als rijpe appels van de boom!

Er zit veel scorend vermogen in de C6. Is het de ene keer Roy, Fabian, Mike, Vigo of Jack die scoren. Een andere keer is het weer 
Ryan, Michael of Bloyce. En ook Dennis en Ricardo pikken af en toe hun goaltje mee. Vooropgesteld is het niet zo belangrijk 
wie er scoort, als er maar goed samengewerkt wordt. Dan komen de goals vanzelf. Het eindresultaat is een samenspel van het 
totale team. En de boodschap aan C6: onderschat nooit je tegenstander en zorg vanaf het begin bij de les te zijn!
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Zaterdag 29 november Kolping Boys-Alkmaarse Boys Uitslag: 17-0
Al direct bleek dat deze tegenstander enkele maatjes te klein zou zijn. De ruststand ging in met een stand van 6-0. Opvallend detail: zes 
spelers eenmaal gescoord.De verdediging bestaande uit o.a. Jack, Rick, Marnix en Ricardo hadden geen kind aan de aanvallers van de te-
genstander. De tweede helft werd de druk wat opgevoerd en daardoor liep de score al snel op. Met name Fabian en in iets mindere mate Roy 
werden goed bediend door hun medespelers en konden daardoor het doelsaldo fl ink opvijzelen.

Zaterdag 6 december Kolping Boys C6- KSV C4 - Uitslag: 5-1
Hoewel pakjesavond al was geweest, zou C6 vandaag toch weer aardig uitpakken! Vandaag was er meer weerstand van de tegenstander te 
verwachten. Het eerste kwartier een duidelijk overwicht van Kolping maar een doelpunt bleef uit. Een terugspeelbal op de keeper luidde de 
tegengoal in. Uit de vrije trap op ca. 10 meter van de goal kreeg Roy de ingeschoten bal op zijn arm. Uit de toegekende penalty kwam KSV op 
0-1. Kolping schakelde een tandje bij en KSV kwam onder grote druk te staan. Ricardo, die vandaag zeer goed op dreef was, kogelde de bal 
van een meter of 20 stijf in de rechter bovenhoek, 1-1. Enkele minuten bleek Roy dat kunstje ook te beheersen en joeg met zijn linker de bal 
van 20 meter in de linker bovenhoek, 2-1. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft was KSV nauwelijks meer in staat om gevaarlijk te worden. De Kolping verdedigers stonden goed en lieten niets toe. Marnix 
hoefde eenmaal handelend op te treden. Na een minuut of tien in de tweede helft ging Ryan er op rechts vandoor en trok de bal goed voor 
het doel. Een KSV verdediger werkte onder druk van Kolping aanvallers de bal in eigen doel, 3-1. De score had nog verder kunnen oplopen, 
maar lat en paal voorkwamen tot vier keer toe een treffer voor Kolping. Een minuut of tien voor tijd werd Ricardo goed in stelling gebracht 
door Mike. Ricardo liep goed door en kogelde zijn tweede van de dag binnen, 4-1. Vlak daarna werd Bloyce goed in de diepte aangespeeld. 
Na een goede rush en koel afronden kwam de eindstand op 5-1.

De Koots!

Zaterdag / Zondag 29+30 november

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e EDO hfc 1 0-4
 2e Limmen 2 Afgelast
 4e Victoria O 4 4-2
 5e Vrone 3 1-4
 6e JVC 4 0-5
 7e VIOS-W 5 3-2
 8e SVW 27 7 1-2
 9e Berdos 6 4-3
 10e Dynamo 4 0-6
 11e DTS 5 3-6
 A1 NVC A1 4-1
 A2 LSVV A1 0-3
 A3 DTS A1 4-1
 B1 Castricum B1 0-0
 B2 OFC B1 0-2
 B3 VIOS-W B3 10-0
 B4 Vrone B3 10-0
 B5 SVW 27 B5 1-3
 C1 Foresters de C1 2-2
 C2 Zeevogels C1 0-0
 C3 Blokkers De C3 Afgelast
 C4 Foresters de C5 2-4
 C5 Bergen C2 3-6
 C6 Alkmaarsche Boys C2 17-2
 C7 Alcmaria Victrix C2 0-9
 Da1 Saestum DA2 Afgelast
 Da2 Limmen DA1 0-2
 Da3 Vrij Vrij
 MA1 Alcmaria Victrix MA1 1-3
 MB1 V.S.V. MB1 Afgelast
 MC1 HSV Sport 1889 MC1 0-1
 MC2 Foresters de MC1 3-2

 

Zaterdag / Zondag 6+7 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Stormvogels 1 0-2
 2e Kennemers 2 2-4
 4e Uitgeest 6 2-3
 5e Meervogels 31 3 2-4
 6e Nieuwe Niedorp 3 4-0
 7e Rijp (de) 4 2-1
 8e Uitgeest 10 0-3
 9e HSV 8 Afgelast
 10e Vrone 10 4-1
 11e SVW 27 9 Uitgesteld
 A1 Swift A1 1-0
 A2 ZAP A1 Afgelast
 A3 VIOS-W A2 2-4
 B1 SVW 27 B1 Afgelast
 B2 Kon. HFC B2 Afgelast
 B3 JVC B4 Afgelast
 B4 LSVV B4 Afgelast
 B5 B.O.L. B2 Afgelast
 B6 Zouaven De B6 4-1
 C1 Zaanlandia C1 0-2
 C2 Foresters de C2 0-5
 C3 Blokkers De C4 1-0
 C4 Limmen C3 5-0
 C5 HSV C5 Afgelast
 C6 KSV C4 5-1
 C7 Victoria O C3 Afgelast
 Da1 DWO DA1 5-0
 Da2 Winkel DA1 2-7
 Da3 Victoria O. DA 2 0-9
 MB1 Marken MB1 0-8
 MC1 Duinrand S MC1 2-0
 MC2 Alcmaria Victrix MC1 Afgelast

 
 

UITSLAGEN JUNIOREN-DAMES EN SENIOREN
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 23 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 15-dec 20:10 Thuis De Hoornse Vaart de Rijp 2 166273 
Vrijdag 9-jan 22:00 Uit Geestmerambacht A Hink Sport LSVV 4 22247 
Dinsdag 13-jan 20:55 Thuis De Oostwal Dam 2002 de 2 22861 
Woensdag  14-jan 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
Maandag 19-jan 21:05 Thuis De Hoornse Vaart SVW 27 3 24323 
 

Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 9-dec 21:55 Uit Geestmerambacht A Vrone VE1 12125
Dinsdag 30-dec   De Oostwal KERSTTOERNOOI 
Vrijdag 9-jan 22:05 Uit De Oostwal Intravo VE1 12319
Maandag 12-jan 19:15 Thuis De Mijse SCALA VE1 12461
Vrijdag 23-jan 22:00 Uit De Lelie AZV (Akersloot) VE1 12589
  

Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 9-dec 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
Dinsdag 9-dec 21:55 Thuis De Oostwal DGAC/Vestering DA6 20721 
Vrijdag 9-jan 20:10 Uit Noorderend Puinhoop United DA1 21945 
Woensdag 14-jan 21:50 Thuis De Oostwal SVW 27 DA3 23042 
Maandag 19-jan 20:10 Thuis De Hoornse Vaart Hink Sport LSVV DA2 24503 

Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 12-dec 19:30 Uit De Oostwal Vrone B1 31655 
Woensdag 17-dec 20:00 Thuis Sportpaleis Alkmaar Castricum B1 30554 
Zaterdag  20-dec 15:30  Middenbeemster KERSTTOERNOOI  
Maandag 29-dec +/- 12:00  De Spil Oudorperpolder Kolping Boys zaalvoetbal  
Maandag 12-jan 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SZVV/Schagen B2 174052 
Vrijdag 23-jan 18:50 Uit  De Sportlaan Den Helder, SZVV/UFS JP Dupont B1 174086 

Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Woensdag 10-dec 19:15 Thuis De Oostwal Jong Holland B1 30540
Woensdag 17-dec 19:15 Thuis Sportpaleis Alkmaar HZV/Het Vennewater B1 30547
Maandag 29-dec +/- 12:00  De Spil Oudorperpolder Kolping Boys zaalvoetbal 
Woensdag 14-jan 19:15 Thuis De Oostwal Vrone B1 174061
Vrijdag 23-jan 19:00 Uit Oranjehal Opmeer VVS’46 B1 174081

Alle futsallers van Kolping Boys een goed en veilig uiteinde en natuurlijk een zeer 
sportief 2009 toegewenst!
Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
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DAMES EN MEISJES EN EEN TOESCHOUWER

Zomaar een zaterdag…….
Zaterdag 06 december, een mooie dag en op naar de voetbal. Ik ben regelmatig op het terrein van KB te vinden om veelal naar 
onze jeugd selectie te kijken. Zo ook nu echter gezien de vele regen waren er ook een aantal wedstrijden afgelast. Rond 11:45 
op een volgepakt parkeerterrein, het lijkt een goed teken.

Op het A veld speelde KB meiden tegen … Later kwam ik erachter dat het onze MD D1 was. Na een aantal toeschouwers ges-
proken te hebben bleek KB voor het eerst dit seizoen in deze samenstelling te spelen. 0–0 was de ruststand en ik moet zeggen 
dat onze meiden er fris uitzagen. Posities waren duidelijk en regelmatig werd er leuk gecombineerd. KB had in mijn ogen iets 
meer overwicht echter dit kon niet in een doelpunt worden uitgedrukt.

Een kop koffi e en hop naar buiten voor de tweede helft. Gek genoeg ging ik met het gevoel naar buiten van dit kunnen wel 
eens drie punten worden. Wat opviel is dat er een keepers wissel had plaatsgevonden. Al snel was het 0-1. Jammer, echter 
dit werd snel rechtgezet 1-1 met tevens een gemiste kans die ik eigenlijk al had geteld, jammer. Onze meiden probeerde door 
te drukken echter de tegenstander had iets meer fysiek en ervaring in de ploeg waardoor de stand al gauw doorliep naar 1-3. 
Jammer maar ook dat kan gebeuren. Volgens mij werd het uiteindelijk 1-4 maar ik heb genoten van de wedstrijd en het feit dat 
dit elftal toch in een korte tijd leuk voetbal op de mat kan gooien. Meiden en uiteraard trainer coach ga zo door!!!!

Tja, wat nu? Op het kunstgras is altijd een wedstrijd dus effe hangen op het hek tussen het trainingsveld en het kunstgras. 
Het liep al gauw naar 13:15 en het was nog steeds prachtig weer. Er kwamen aardig wat mensen voorbij op weg naar… bleek 
uiteindelijk het D veld.

Ik hoorde in de loop er naartoe “we gaan het ze zo zwaar mogelijk maken” en “als we hier een punt pakken doen we het erg 
goed”. Ik werd hierdoor geprikkeld omdat het geen zwart/witten waren maar blauwe. Mijn conclusie was dan ook dat er een 
elftal van onze KB moest spelen waar de tegenstander tegenop keek. Op naar het D veld waar al gauw zo’n 25-30 mensen 
stonden te kijken. Het bleek KB C6 tegen KSV C4. KB C6 bleek koploper en wat mij in de Treffer wel was opgevallen waren de 
grote uitslagen van dit elftal. Na de aftrap leek het er totaal niet naar uit te zien dat dit een makkelijke middag voor KB C6 zou 
worden. KSV was fel en opende sterk wat snel resulteerde in een schot op doel die door de verdediging van KB met de arm werd 
opgevangen, penalty! En 0-1…tja, denk je dan hoe zal een elftal hier mee omspringen gezien de grote uitslagen in de afgelopen 
weken. Het was van KB een slap begin zou blijken. Uiteindelijk werd het 5-1! Wat vooral opviel is het sterke collectief, een mix 
van allerlei type spelers die een team vormen met als enige mindere kant de voorhoede. Een sterke verdediging die vanuit de 
as en fl ank sterk kunnen opkomen, een uitzonderlijk middenveld met centraal een type “wouters”, links en rechts benig en een 
uitstekend schot en daarom om heen een aantal rappe technische spelers. De topscorer, zo heb ik me laten vertellen, loopt ook 
op het middenveld hetgeen een resultaat is van het weggaan(twee jaar op rij) van de spitsen naar de selectie van KB. Jongens 
ik heb genoten en nog veel voetbal plezier!

Ik heb een zeer vermakelijke zaterdag gehad met leuke wedstrijden en mooi weer. Voor iedereen een aanrader kijk ook eens 
wat verder dan het A veld.

Een KB toeschouwer

MC2 rijden
Voor de MC2 zijn voor de eerst volgende uitwedstrijd de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Winona/jamilla, Kayleigh, Dilara en Lois.

 

Voor alle meiden van de MC1, 2 en de MB1:
Donderdag 29 december is in de sporthal in Oudorp zaalvoetbal voor jullie van 15.00-17.00 uur. Kosten hiervoor zijn €1,-. Je 
kunt je opgeven tot 14 december bij je begeleider of een mail sturen naar de coordinator: mdolsma@live.nl

Kantinediensten:
Zaterdag 13 december
09.00-13.00 uur  Olgan Bak en Suzanne Keijsper 

13.00-17.00 uur  Lisanne Eerland

Zondag 14 december
09.00-13.00 uur  Stephanie van de Gragt

Wanneer je onverwacht niet kan dien je zelf een vervangster te regelen. Wel doorgeven graag aan Thea Dijkhuis tel 072-
5645194 of th.dijkhuis@tiscali.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 13 december

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig      Scheidsrechter
D3 SVW 27 D5 11:30 11:00 Dick Makelaar
D4 Graftdijk D2 10:15 09:45 Pertti Marees
D7 Kolping Boys D8  09:00 08:30 Sean de Jongh
E1 Koedijk E1 10:15  Ouder
E2 Zeevogels E1 11:30  Ouder
E4 SVW 27 E4 11:30  Ouder
E5 ADO 20 E5 10:15 09:45 cursist
E7 Kolping Boys E10 09:00 08:30 cursist   Vriendschappelijk
E11 Alkm. Boys E3 10:15 09:45 cursist
E14 KSV E7 09:00 08:30 cursist
E15 Zeevogels ME1 10:15 09:45 cursist
E16 KSV E8 11:30 11:00 Ouder
F4 AFC 34 F4 09:00 08:30 cursist
F6 Kolping Boys F7 09:00 08:30 cursist   Vriendschappelijk
1e jrs Onderling 09:00 08:40 
MINI Onderling 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D1 Zouaven De D1 13:00  
D5 Adelbert St D1 11:00 10:00 
D6 Bergen D2 10:00 09:10 
D8 Kolping Boys D7  09:00 08:30 
MD1 LSVV D5 13:15 12:15 
E3 AFC 34 E3 09:00  
E6 KSV E4 10:45 09:55 
E8 Koedijk E10 10:00 09:10 
E9 Koedijk E11 10:00 09:10 
E10 Kolping Boys E7 09:00 08:30 Vriendschappelijk
E13 Duinrand S E5 10:30 09:30 
F1 AFC 34 F1 10:30  
F2 BOL F1 09:00  
F3 SVW 27 F4 09:00 08:10 
F5 LSVV F8 09:15 08:20 
F7 Kolping Boys F6 09:00 08:30 Vriendschappelijk
                         

Nieuws:
Pupillencommissie
Voorzitter:                

Gerard Twisk           072-5112281

Wedstr.secretaris:   

Jaap de Vries           072-5617201

D-coördinator:         

Leo Wortel                 06-20607212

 of       072-5158200

E-coördinator:      

Ed Verberne        072- 5127118

F-coördinator:          

Ronald Gonggrijp      072- 5641442     

Activiteiten:             

Monique Ebbeling     06-57033302 

Ineke Verberne

Nieuwe leden via de coördinator

Geboorteaar 1996 en 1997 is 
D-pupil

Geboorteaar 1998 en 1999 is 
E-pupil

Geboortejaar 2000 en  2001 is 
F-pupil

Geboortejaar 2002 is Mini-pupil

Geboortejaar 2003 en 2004 is 

Kabouter       

Keeperstraining

Op woensdag 10 december en 
vrijdag 12 december zijn de 
laatste keeperstrainingen van 
dit jaar.  Wij starten weer op 
woensdag 13 januari 2009 en 
vrijdag 16 januari 2009.  

Wij wensen iedereen fi jne ker-
stdagen en een gezond 2009.

De keeperstaf van Kolping 
Boys

Zaterdag 20 december

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D2 Jong Holland D1 10:15  Simon Jongkind
D8 WMC D1 11:30 11:00 Gerard Twisk
E1 Purmerend E1 10:15  Ouder
E2 Kolping Boys E3 11:30  Ouder
E4 HSV E5 11:30  Ruben v.d. Velden
E7 Jong Holland E5 10:15 09:45 Justin v.d. Berg
F5 Foresters de F9 10:15 09:45 Ouder

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D4 SVW 27 D5 11:30 10:40
E3 Kolping Boys E2 11:30 
E5 Limmen E4 09:00 08:05
E8 WMC E2 10:00 09:10
E14 Hugo Boys E1 11:00 10:05
E16 Reiger Boys ME1 08:45 08:00
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Beste coaches en trainer coaches,
De najaarscompetitie is bijna gereed en de laatste punten worden opgehaald. Het einde van het jaar willen we graag 
opluisteren met een begeleidersavond.

Wanneer :  Maandag 15 December

Waar :  Sportpark “de Nollen” 

Hoe laat :  Van 19:30 tot 20.30 uur

Graag spreken de coördinatoren dan met jullie over het verloop van de najaarscompetitie en wat er beter kan in de 
voorjaarscompetitie. Ook delen we bedankjes uit voor jullie inzet in dit seizoen.

Wij hopen jullie dan ook allemaal te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke sportgroet,

De pupillencommissie

Trainers pupillen Kolping Boys.
De pupillen commissie dacht met de nieuwe container en vakken per leeftijdsgroep het nu goed te regelen voor de trainers van 
Kolping Boys pupillen. Regenjacks, hesjes, genoeg ballen en pionnen per afdeling, en alleen de trainers een sleutel. Helaas 
blijkt dat er heel wat ballen/jasjes weg zijn, en regelmatig spullen gewoon gedumpt worden in de container. Onlangs moest een 
elftal met 1 bal trainen omdat de rest weg was.

Heren en dames trainers graag alle materialen voor de winterstop weer in de container, zodat we gaan inventariseren en 
eventueel aanvullen. Als we allemaal meewerken, moeten we spullen genoeg hebben. Aan verlichting wordt op kort termijn 
gewerkt.

Gerard Twisk

Einde najaarscompetitie nadert
13 december is de laatste volledige competitieronde en 20 december is nog een inhaal/bekerweekend, daarna gaan we de 
winterstop in.  Op 17 januari zullen diverse teams oefenwedstrijden spelen met De Blokkers uit Zwaag De eerste wedstrijden 
van de voorjaarscompetitie starten op zaterdag 24 januari. In de voorjaarscompetitie heeft de KNVB de pupillenteams opnieuw 
naar sterkte ingedeeld.  Grote uitslagen zullen dan ook minder voorkomen. 

Diverse pupillenteams klaar met competitie
Enkele teams hebben afgelopen zaterdag of al eerder hun laatste competitiewedstrijd gespeeld. Indien er behoefte aan is om 
op 20 december nog een wedstrijd te spelen tegen een ander Kolping Boys team. Neem dan contact op met uw coördinator of 
de wedstrijdsecretaris

Jaap de Vries

Trainingen overige pupillen teams
19 december zijn de laatste trainingen voor de pupillen teams. De trainingen starten weer in het nieuwe jaar vanaf 
12 januari.  

Zaalvoetbal in de Rietschoot tijdens kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie houden we het traditionele zaalvoetbaltoernooi in De Rietschoot te Koedijk.  De pupillen spelen dan 
onderling en zijn ongeveer 2 uur bezig.

De F-pupillen spelen op zaterdag 27 december, E-pupillen op 29 december en D-pupillen op 30 december. Het voledige 
programma vinden jullie op pagina 16.

PUPILLENNIEUWS
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Zaalvoetbal De Rietschoot te Koedijk 27 december 
   

Elftal Aanvang Aanwezig  

F1 09:00 08:40

F2 09:00 08:40

F3 09:00 08:40

F4 11:30 11:10

F5 11:30 11:10

F6 11:30 11:10

F7 11:30 11:10

Zaalvoetbal De Rietschoot te Koedijk 29 december 
   

Elftal Aanvang Aanwezig  

E1 14:00 13:30

E2 14:00 13:30

E3 14:00 13:30

E4 14:00 13:30

E5 11:30 11:10

E6 11:30 11:10

E7 11:30 11:10

E8 11:30 11:10

E9 11:30 11:10

E10 11:30 11:10

E11 09:00 08:40

E12 09:00 08:40

E13 09:00 08:40

E14 09:00 08:40

E15 09:00 08:40

E16 09:00 08:40

Zaalvoetbal De Rietschoot te Koedijk 30 december 
   

Elftal Aanvang Aanwezig  

D1 14:00 13:30

D2 14:00 13:30

D3 14:00 13:30

D4 11:30 11:10

D5 11:30 11:10

D6 11:30 11:10

D7 09:00 08:40

D8 09:00 08:40

MD1 09:00 08:40

ZAALVOETBALLEN INDE RIETSCHOOT

Help mee om AZ naar de Nollen te halen!

Wordt gratis lid van de AZ fanclub, en scoor voor Kolping 
Boys! 

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?

 Zorg dat zoveel mogelijk spelers, vrijwilligers en supporters 
van jouw club fan van A tot Z worden en win:

• een oefenwedstrijd van jouw club tegen AZ

• Onderkledingpakketten van Canterbury

• Toegangskaarten voor thuiswedstrijden

• Rondleiding door het DSB stadion.

WAT KRIJG JE ALS JE GRATIS LID WORDT? 

• een persoonlijke AZ clubcard

• Mogelijkheden om thuiswedstrijden van AZ  
 te  bezoeken

• 10% korting op fan-artikelen

• Een eigen AZ-account en toegang tot de 
 online fanzone

• Mogelijkheid om je te abonneren op de AZ  
 Nieuwsbrief

HOE WORDT JE LID VAN DE VAN ATOTZ FANCLUB?

• Ga naar de website: www.fanvanatotz.nl

• Schrijf je in voor de GRATIS clubcard

 En vergeet niet Kolping Boys in te vullen als  
 je  favoriete amateur voetbal club. 

• Heb je al een clubcard: Log dan in met je al  
 bestaande clubcard gegevens en geef bij je 
 favoriete amateurclub KOLPING BOYS aan.

En wie weet win je een van de prijzen, of zorg je er mede 
voor dat Kolping Boys volgend seizoen AZ mag ontvangen 
op ons sportcomplex aan de Nollen.
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PENALTYSCHIETEN 1 JANUARI 2009
NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2009 FINALE PENALTYSCHIETEN PUPILLEN
 

De volgende spelers van de voorrondes van het penaltyschieten worden uitgenodigd voor de fi nale op Nieuwjaarsdag. 

F1   Sjoerd Burger  E1 ?    D1    Rutger Zuurbier

F2 Jan Smit   E2 ?    D2 Sammy Kootiarab 

F3 Nick Schagen  E3 Bas de Lange   D3 Lars Boelhouwer

F4 Nassim el Bouazzatic E4 Nick Verver   D4 Bern Laas

F5 Tom Jansen  E5 Yemi Cole   D5 Levi Sam Jong

F6 Max Rodenburg  E6 Bo Dienske   D6 Bono Bolweg

F7 Tpourya Tehrani  E7 Ryan Joel Vroling   D7 Roy Schuiten

     E8 Max Munnikhuizen  D8 Moufi d Kaderi 

1e jaar     E9 Kevin Smit   MD1 Laura Savonije   

F-pup Lars Dolle   E10 Darcy Atmakasan

 James Suasso Lima Prado E11 Ozcan Alagoz

 Nout Groenberg  E12 Dennis Vreeker

 Bekir Kadioglu  E13 Pieter Wonder

MINI Kasper Conet  E14 Anil Mazmanoglu

 Quitin v.d. Heerik  E15 Levent Yazici

 Oliver Palm  E16 Nick Postma

 Benjamin Kazic

    Aanvang Aanwezig

1e jaars- en Mini pupillen 14:30  14:15

F-pupillen       14:50  14:35

E-pupillen    15:10  14:55

D-pupillen    15:40  15:25

Na afl oop van het schieten vindt de prijsuitreiking plaats. Alle spelers en ouders worden vriendelijk verzocht aanwezig te zijn. 
Iedere speler krijgt een prijs.

N.B. INDIEN EEN SPELER NIET AANWEZIG KAN ZIJN. GAARNE AFBELLEN BIJ JAAP DE VRIES Tel  072-5617201 

Zeevogels E1-Kolping Boys E1 (1-3)

Om 17.40 mandavaond 8 december ’08 vertrekken we naar Egmond om de  oefenwedstrijd tegen Zeevogels in te halen... Het 
was bokkoud...De wedstrijd (iets belangrijker) begonnen we wel aardig. Er werd fel gevoetbald. Het duurde behoorlijk voordat 
een een goal werd gemaakt...Maar na een tijdje was het toch zo ver. Gilliano schoot de bal mooi in de rechterbovenhoek...On-
houdbaar. 0-1.Vlak daarna werd er gefl oten voor de rust.In de tweede helft waren we supergoed. Er was in de tweede helft een 
kluts voor het doel... Daaruit werd gescoord... Door wie weet ik niet. 0-2 We gingen stug door met aanvallen. Ik heb geen fl auw 
idee wie de 0-3 maakte... Maarja, we stonden 0-3. Helaas ging het toen iets minder, nog steeds goed, maar de tegenstander 
wist toch nog te scoren. 1-3. Meer gebeurde er niet in de tweede helft... We hadden dus wéér is een keer gewonnen!!!!!!!!!!

Groetjes Tim
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Begeleiders en Pupillen Kolping Boys
Beverdam 4 
Oudorp.

Madrid  6 december 2008

Lieve pupillen en Sinterklaas commissie van Kolping Boys.

Op de lange terugreis met de Stoomboot naar Spanje blik ik altijd even terug op de afgelopen Sinterklaas 
viering.
Die van Kolping Boys is mij goed bijgebleven.
In overleg met de paardenPiet had ik Americo wat rust gegeven, en ben met de nieuwe pakjestruck naar 
Kolping gereden.
TruckPiet had voor mij een verrassing, hij takelde mij met de pakjeskraan zo uit de laadbak.
Nou dat was wel even schrikken, maar wel leuk.
Piet en ik waren erg onder de indruk dat de kleintjes van Kolping al zo goed de bingo cijfers konden 
invullen, en het was ook heel gezellig en rustig.
Pakjes Piet had mooie prijzen en sportPiet had zijn best gedaan om voor alle kinderen en echte Kolping  
handdoek te maken, waar jullie erg blij mee waren.
Van de Zwarte Pieten hoorde ik dat de filmavonden voor de E en D pupillen ook gezellig waren.
We hebben met die bolle meneer van de Pupillen commissie afgesproken dat we volgend jaar weer 
komen,zijn jullie er dan ook allemaal!!

Bedankt voor de ontvangst bij Kolping Boys

Sinter Klaas en alle Zwarte Pieten

(ps. kijk op de Kolping site voor mooie foto, s van dit feest)
 

BRIEF VAN SINTERKLAAS 
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PUPILLENVERSLAGEN
Limmen E1 VS Kolping Boys E1.

Om 8 uur vertrokken van kolpingboys 
naar Limmen. Toen gingen we omkleden 
in de kleedkamer en daarna gingen we 
warm lopen op het b veld. En om 9 uur 
gingen we voetballen tegen  Limmen. 
Ze stonden onder ons dus we moesten 
kunnen winnen. Het eerste doelpunt 
kwam snel, Thomas scoorde uit de 
pass van Daan Eskes. We speelden niet 
goed. Iedereen was zeker laat naar bed 
gegaan. We gingen de rust in met 1- 0.  
Joery probeerde ons wakker te maken. 
We moesten wat feller zijn. De 2de 
helft ging beter. Want iedereen was een 
beetje wakker. En het tweede doelpunt 
was van Daan Eskes uit een dribbel. En 
het 3de doelpunt was van Sil. Maar later 
in de wedstrijd scoorde de tegen partij. 
Toen fl oot de scheidsrechter af en toen 
hadden we 3-1 gewonnen.

Einde Jonne hoogland.

Kolping B. E6–Kolping B. E7 (1-3)

Het was 10 uur ‘s ochtends op 6 de-
cember en de mannen van kolping boys 
E7 stond een moeilijke wedstrijd te 
wachten voor de beker.De jongens za-
gen de wedstrijd positief in; wij waren de 
E7 en het moest dus van de kant van 
de E6 komen.De wedstrijd was begon-
nen en het ging gelijk op.De jongens 
waren goed fel, alleen aan het posi-
tiespel was nog wat te verbeteren.We 
kregen wel goede kansen door Chris en 
Ryan, helaas gingen deze er niet in.Ook 
aan de kant van de E6 was een goede 
kans maar deze werd door een super 
snelle refl ex van Dion gepakt.In de 16e 
minuut was het Bas die de bal op Chris 
gaf en de bal in het doel verwerkte. KB 
E6 0-1 KB E7.Er werd afgetrapt en nog 
geen minuut later was het Lars van de 
rechterkant die de bal voorgaf op Chris. 
De bal werd van richting veranderd en 
de jongens konden weer juichen door 
een eigendoelpunt.KB E6 0-2 KB E7. 
De laatste 10 minuten van de 2e helft 
waren niet al te sterkt van beide kanten 
en er werd gefl oten voor de rust. Er werd 
overlegd tussen de jongens en de coach 
Richard en zijn assistent Thiemo. We 
moesten het spel iets breder houden en 
goed fel blijven spelen.

De 2e helft ging Sam op doel voor Dion. 
De aftrap was genomen en gelijk was 
KB E7 lekker fel. Het spel werd een stuk 
overzichtelijker en er werd lekker gecom-
bineerd aan de zijkanten met Yara en 

Robin. Er werden mooie 1-2tjes gemaakt 
en goed doorgelopen. In de 9e minuut 
van de 2e helft was er een uitbraak van 
de E6 en we stonden met 3 van de E7 
tegen 1 van de E6. Door fl ink gerommel 
op de doelpijn ging de bal er op wonder-
baarlijke wijze in. KB E6 1-2 KB E7. De 
jongens bleven toch goed voetballen en 
met goede ballen van achter uit werden 
we gevaarlijk. Een assist van Aaron be-
lande bij Ryan die voor zijn 15e doelpunt 
van het jaarseizoen mocht aantekenen. 
Wat een doelput, doet mij denken aan…. 
Huntelaar! De laatste paar minuten wer-
den goed uitgespeeld en de mannen 
konden juichen! Door naar de volgende 
bekerronde! Volgens assistent coach 
Jasper kunnen we nog ver komen in het 
bekertoernooi!

KLASSE gespeeld jongens en grote com-
plimenten namens de coaches.

Thiemo Koster

Kolping boys E7–Jong-Holland E4 (4-3)

Er was weer een mooie zaterdag och-
tend aangebroken en de boys van kolp-
ing boys E7 stonden om 10 uur al een 
warming-up te doen.Helaas konden 
Erdal en trainer Richard vanwege werk-
zaamheden niet aanwezig zijn.Nadat de 
jongens een goede warming-up hadden 
gedaan, begon de wedstrijd. We be-
gonnen lekker vel en dat leverde mooi 
voetbal op. Al na 4 minuten kwamen 
we op voorsprong door goed doorzet-
ten van Chris. De bal belande bij Bas en 
die schoot de bal mooi de hoek in. KB 
1-0 Jong-Holland We gingen verder en 
we dachten alweer aan een makkelijke 
wedstrijd. Het tegendeel werd bewezen, 
Jong-Holland liet zich niet kleineren en 
kwam er goed uit. Het leverde een doe-
lpunt op door een counter en miscom-
municatie in de kolping verdediging. 
KB1-1 Jong-Holland. De jongens van 
kolping zette toch weer aan en speelden 
goed spel door gebruik te maken van 
de ruimtes die Jong-Holland voor in niet 
gebruikte. Met een goede pass van Aar-
on die de aanval lied, en waaruit Ryan 
kon profi teren. KB 2-1 Jong-Holland. Zo 
ringen de jongens toch met een goede 
gevoel de rust in.

In de 2e helft begon Bas op doel en ging 
Dion weer eens het veld in. Er werd weer 
besproken hoe de wedstrijd verliep en 
er werd wat gedronken en de mannen 
gingen weer het veld op. De 2e helft be-
gon en dit keer was het Jong-Holland dat 

met een iets sterker spel de kleedkamer 
uit kwam. Het duurde niet lang voor de 
mannen van Jong-Holland op gelijke 
hoogte kwamen voor weer een kluts.
KB 2-2 Jong-Holland. Jong-Holland bleef 
druk uitoefenen, maar onze verdediging 
bleef stand houden met Yara en Robin 
op ze zijkanten. En Lars op ons midden-
veld. In de 10e minuut van de 2e helft 
was er toch een uitbraak van Jong-Hol-
land en benutte hun 3e kans met een 
3e doelpunt. KB 2-3 Jong-Holland De 
jongens waren even down, maar toch 
gaven we niet op. In de 15 minuut was 
er een mooie aanval die tot corner werd 
verwerkt. Dion vroeg zelf nog hij deze 
corner mocht nemen, maar er werd te-
gen hem gezegd dat Aaron deze mocht 
nemen. Aaron schoot de bal voor, werd 
weg gewerkt en wie stond er klaar met 
een goed schot? Dion schoot de bal 
met een mooie boog de hoek in. KB 3-3 
Jong-Holland.

Van de 15e minuut tot de 24e was het 
met name de Jong-Holland aanhang 
die de jongens van kolping bespeelde, 
ook de scheidsrechter Jasper werd bek-
laagd. Tot onvrede van sommige sup-
porters/trainer van Kolping Boys werden 
de ouders van Jong-Holland gesust. En 
weer werd er in de slot fase aangezet, 
net als eerder in de competitie tegen 
HSV. In de 25e minuut was er een slech-
te terugspeel bal van de Jong-Holland 
verdediger en drukte Sam goed door en 
profi teerde van de liggende keeper van 
Jong-Holland.KB 4-3 Jong-Holland

Goed gespeeld jongens, we hebben 3 
belangrijke punten gepakt!

Thiemo Koster

GSV F1-Kolping Boys F4 (0-7)

Hoe zou onze F4 deze week weer uit de 
startblokken komen? Er was tenslotte 
woensdag geen trainen, maar wel een 
leuke Sinterklaasviering bij Kolping Boys 
met mooie kado’s. Gelukkig heeft de 
vader van Bjorn een grote bus om alles 
wat Bjorn met de bingo gewonnen had 
mee te kunnen nemen.

Na een prachtige toeristische tocht door 
de Schermer kwamen we aan bij GSV in 
Grootschermer om daar tegen de plaat-
selijke F1 te voetballen. Dit zou wel eens 
een lastige wedstrijd kunnen worden, 
want GSV bezet de derde plaats. Wat 
een knusse vereniging; kleine kantine 
met goed uitzicht op het enige veld, bij 
de poort welkom geheten en de weg 
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PUPILLENVERSLAGEN
gewezen, de meneer die koffi e zette in 
de kantine fl uit ook onze wedstrijd en 
prachtig sanitair in de kleedkamer.In de 
rust krijgen de spelers limonade en in 
het rekje waren ook nog eens drie bakjes 
koffi e geplaatst voor de begeleiding, om-
dat het zo koud was. Wat een welkom en 
wat ook nog eens een service!

Helaas begonnen we weer eens met 1 
man tekort, nassim B. kwam 7 minuten 
te laat en Nassim E. kwam helemaal niet 
opdagen, jammer dat de anderen daar 
zo onder moeten lijden. Als je kampioen 
wilt worden, dan moet je dat met z’n al-
len doen als een team.Te laat komen 
of zelfs helemaal niet komen opdagen 
hoort daar niet bij. Datzelfde geldt ook 
voor de training: de trainer staat er niet 
voor niks, hij probeert jullie wat te leren, 
dus luisteren en doen wat er gevraagd 
wordt hoort daar zeker bij.

Gelukkig was onze kleine grote man 
Jonathan er weer bij en konden we GSV 
goed tegenstand bieden. 

Eerste helft leek wel of we met twee 
elftallen voetbalden; de drie man voorin 
wachtten maar af en hielpen niet mee 
verdedigen en verprutsten de mooiste 
kansen. Als je met 4 man op maar 1 
verdediger afgaat, dan mag er best door 
onze spitsen overgespeeld worden. Nu 
werd er gepingeld en ging de kans ver-
loren. Achterin moesten Eray, Jonathan 
en Jur vol aan de bak om de fl inke jon-
gens van GSV van zich af te houden. 
Ongelukkig waren wel Ashley en Jur die 
beiden meerdere keren de paal raakten.  
Uiteindelijk gingen we met 1-0 voor-
sprong rusen, dankzij Nassim.

In de rust werd iedereen door coach Rob 
toegesproken en kwamen we veel beter 
uit de startblokken. Max ging voetbal-
len en Ashley op doel en er werd ook 
meer overgespeeld. Nu werd regelmatig 
een doelpunt gemaakt en werd de eind-
stand 7-0. Nassim scoorde nog eens 4x 
en Max en Bjorn scoorden beiden 1x. 
Jammer Bjorn dat het op doel schieten 
je vandaag wat in de steek liet, want 
je kreeg wel mooie ballen van Nassim. 
Achterin werkte Jur weer als stofzuiger 
Willy van de Kerkhof in zijn beste tijd en 
bij de enige gevaarlijke uitval van GSV 
redde Ashley knap, zodoende werd weer 
de nul gehouden.

Een TomTom ouder.

Jong Holland F6-Kolping B. F4 (0-17)

Helaas kon uw vaste verslaggever niet bij 

deze wedstrijd aanwezig zijn in verband 
met alcoholische en culinaire verplicht-
ingen de avond ervoor in Hoorn. Natuurl-
ijk had hij wel voor vervanging gezorgd 
in de vorm van een soort stagiaire zodat 
hij toch nog een klein integraal verslagje 
voor u in elkaar heeft kunnen zetten.

Op de wederom onchristelijke tijd van 
8.45 uur moest er bij Jong Holland be-
gonnen worden. Het was al koud en 
winderig, maar bij aanvang sneeuwde 
en hagelde het ook nog eens. In korte 
tijd werd het veld dan ook wit.eigenlijk 
geen weer om te voetballen, zeker voor 
de paar spelertjes in korte broek! 

Gelukkig hadden we wel 1 wissel en 
kwamen we al snel op 1-0, dankzij een 
kopbal van Jur, zijn tweede kopdoelpunt 
al. (al twee kopdoelpunten, meer dan 
zijn vader in zijn gehele carriere!)

Spijtig voor de voetballertjes van Jong 
Holland, maar zij zijn duidelijk te zwaar 
ingedeeld en zou een vier tegen vier 
competitie onderling, zoals bij de 1e 
jaars F-jes bij Kolping, uitkomst bieden.

Uiteindelijk was het geen echte wedtrijd 
en werd de eindstand 17-0. De volgende 
spelers hebben gescoord: Bjorn 8x, Max 
3x, (waarvan 1 lobje) Nassim E. 2x, Nas-
sim B. 1x en Jur 3x.

Een zwaar verkleumde ouder.

Kolping Boys F4-Vrone F4 (12-0)

Door bepaalde invloeden van buitenaf 
en een virus in de computer van uw 
verslaggever komt ook deze keer komt 
het verslag van de wedstrijd van onze 
F4 weer met enige haperingen tot stand. 
De avond ervoor hadden we uitvoerig 
de verjaardag gevierd van de bijzonder 
charmante vrouw van een bekende Ou-
dorpse koel- en aircospecialist, uiteraard 
gepaard gaande met een paar lekkere  
bokbiertjes van de tap. Helaas was het 
zodanig gezellig dat de nacht erg kort 
was en de ochtend vroeg. 

Kennelijk hadden de dagen ervoor bij 
meer vaste fans slachtoffers gemaakt, 
want ook vaste supporters Trudy (steun, 
toeverlaat en brede schouder voor onze 
coach) en Monique (de stille kracht 
achter onze trainer)waren niet aanwezig. 
Daar tegenover stond wel de aanwezig-
heid van de altijd goedlachse moeder 
van Bjorn en van trainer Jaap in hoog-
steigen persoon!

Gelukkig waren de mannen en vrouw 
van F4 weer in goeden doen en gingen 

ze er tegen onze naaste buur Vrone, 
gesteund door de wind in de rug, er me-
teen vol tegenaan. Door goed overspe-
len werd al vrij snel de ruststand van 
8-0 bereikt.  Bijzonder noemenswaardig 
was hierbij het doelpunt van Ashley, die 
de bal van grote afstand zo in het kruis 
jaste, ook Jur, Nassim B. (2x) en Bjorn 
(4x) scoorden.

In de tweede helft werd iets gas terugg-
enomen, dat had waarschijnlijk ook met 
de wind te maken. Toch lukte het Bjorn 
om nog een 4x de keeper te passeren, 
zodat de eindstand op 12-0 uitkwam. 

Ga zo door allemaal, jullie zijn nog 
steeds ongeslagen en als jullie zo voor 
elkaar blijven werken, dan moet ook de 
medekoploper AFC ’34 eraan geloven.

Een nog half slaperige ouder.

Kolping Boys F5-Bergen F3 (10-2)

Kolping Boys F5 had deze week weinig 
moeite met Bergen F3. Na een eerste 
helft voor de goal van de tegenstand-
er stond het 4-0 met doelpunten van 
Jesse, Thom en Gijs (2). Na rust moest 
de verdediging wat vaker aan de bak. 
Maartje, Luc Loogman en Tom deden 
weer uitstekend werk, maar konden niet 
voorkomen dat de tegenstander twee 
keer volkomen vrij voor de goal kwam. 
De ene keer wist Gijs prachtig te redden, 
de andere vrije kans eindigde in een 
doelpunt voor Bergen, dat ook nog een 
penalty kreeg.

Voorin liep het ook de tweede helft 
soepel. Thom scoorde nog drie keer, 
Luuk Dekker wist de goal tweemaal te 
vinden, Simon bijna, en Patrick zag na 
een aantal prachtige acties zijn werk 
uiteindelijk ook beloond met een doe-
lpunt. Eindstand 10-2.

groeten Gijs


