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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 

Het jaar is wederom weer voorbij gevlogen, dit is de laatste Treffer van dit 
jaar. 

Voor de jeugd worden er de aankomende weken weer zaalvoetbal tournooien 
georganiseerd.

Donderdag 1 januari is er de fi nale van het penaltyschieten  met aansluitend de 
nieuwjaarsreceptie! Komt allen.

Ook willen wij een oproep doen aan iedereen die Kolping Boys een warm hart 
toedraagt, HELP MEE OM AZ NAAR KOLPING BOYS TE HALEN! Zie pagina 
4!

De redactie wenst iedereen Gezellige feestdagen en een Gezond en 
sportief 2009 toe!

De redactie
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PAASTOERNOOI 2009
PAASTOERNOOI 2009 .
Het deelnemersveld is rond en we zijn bijzonder blij, dat we er ook weer een paar nieuwe BVO’s bij hebben: FC 
Dordrecht en FC Omniworld. En uit het buitenland komen Malmø, Gothenburg en Lyngby voor het eerst naar Oudorp.

Het deelnemersveld:

C-junioren (U15):   D-pupillen (13):

IFK Gothenburg (Zwe.)   Lyngby BK (Den.)

West Bromwich Albion (Eng.)  Malmø FF (Zwe.)

AZ     Excelsior Rotterdam

Sparta     FC Dordrecht

RKC Waalwijk    FC Omniworld

FC Volendam    FC Den Bosch

HFC Haarlem    HFC Haarlem

Kolping Boys (U16)   Kolping Boys (U14)

Een aantal van deze teams staan heel hoog in hun klasse, dus dat belooft wat te worden !

We zijn nu bezig met de poule-indelingen en het wedstrijdschema.We denken die in januari bekend te kunnen 
maken.

Verder is een aantal mensen druk doende om adverteerders te werven om het toernooi fi nancieel sluitend te krijgen 
En………….de eerste aanmeldingen voor de Goede Vrijdag zijn er alweer !

Kortom, iedereen heeft er weer zin in !

VIERDE KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 23 JANUARI 2008
    
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

Help mee om AZ naar de Kolping Boys 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!
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CONVENANT VOETBALLEN DOE JE SAMEN

Convenant “Voetballen doe je samen”
Woensdag 26 november is er door 16 verenigingen rond Alkmaar, waaronder Kolping Boys, het convenant “Voetballen doe 
je samen” getekend bij Alkmaarsche Boys.  De 16 verenigingen zijn: Alkmaarsche Boys, AFC ‘34, csv Jong Holland, Alcmaria 
Victrix, Flamingo’s ‘64, Koedijk, Kolping Boys, Vitesse ‘22, fc Castricum, st. Adelbert, LSVV, s.v. WMC, Duinrand S, HSV, De For-
esters en sv Vrone. Ondertussen heeft ook Berdos zich aangesloten. 

Het convenant bevat afspraken tussen genoemde clubs om samen met plezier te blijven voetballen, elkaar met respect te 
behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden te voorkomen. Een bijzonder succes om met zoveel verenigingen te 
tekenen en goede intenties naar elkaar uit te spreken.

De inhoud van het convenant is:

Convenant “Voetballen doe je samen”

De besturen van veel clubs uit de regio Alkmaar e.o. willen graag met plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen 
en ongewenst gedrag op en rond de velden voorkomen en maken daarom de volgende afspraken met elkaar:

1. Gedragsregels

Elk van de verenigingen heeft gedragsregels voor spelers, leiders, ouders enz. (of gaat deze op korte termijn opstellen), en 
zorgt ervoor dat iedereen binnen de club van deze afspraken op de hoogte is. De vereniging ziet toe op de naleving van deze 
gedragsregels en bij overtreding worden er passende maatregelen genomen.

2. Kaderondersteuning

De verenigingen zorgen ervoor dat hun kader (trainers, leiders) de mogelijkheid krijgt om een cursus of training te volgen over 
het onderwerp sportief gedrag, zoals die bijvoorbeeld wordt aangeboden door de KNVB in de vorm van kaderavonden.

3. Melding van ongeregeldheden

Over eventuele incidenten wordt altijd contact opgenomen met de desbetreffende vereniging. Elk van de verenigingen wijst 
daartoe een vaste contactpersoon aan, en maakt die bekend bij de andere verenigingen. Deze contactpersoon zorgt ervoor 
dat:

- de juiste personen binnen de vereniging op de hoogte gesteld worden van incidenten die door de contactpersoon van een 
andere vereniging worden gemeld.

- binnen een aantal weken een terugkoppeling wordt verzorgd naar de vereniging die de melding gemaakt heeft.

4. Overschrijving probleemspelers

Bij overschrijving van spelers voorziet de vereniging waarvan de spelers afkomstig zijn de ontvangende vereniging gevraagd èn 
ongevraagd van alle informatie die van belang kan zijn om sportief gedrag en een respectvolle benadering te waarborgen.

5. Uitwisseling goede ervaringen

De verenigingen willen de kennis en ervaring die zij op dit gebied opdoen – bijvoorbeeld op het gebied van preventief en cor-
rectief beleid - met elkaar delen. De contactpersonen (zie art. 3) zullen deze informatie gevraagd en ongevraagd met elkaar 
uitwisselen.

6. Evaluatie

De verenigingen willen de effecten van dit convenant jaarlijks aan het einde van het seizoen beoordelen. De KNVB en het 
sportbureau Alkmaar kunnen hier een ondersteunende rol in vervullen.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2009.

De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur 
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Help mee om AZ naar de Kolping 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.

Help mee om AZ naar de Kolping te halen!
Na bijna 2 maanden staat Kolping Boys bovenaan in de 
ranglijst. Vorige week stonden we nog 30 punten voor op 
de nummer twee. Deze grote voorsprong is de laatste week 
fl ink geslonken omdat Limmen koste wat het kost de oefen-
wedstrijd tegen AZ wil spelen.

Kolping Boys leden en vrienden schrijf je in en vul bij je 
favoriete club Kolping Boys in. Vraag ook aan je  vrienden 
en familie of ze zich aanmelden en Kolping Boys invullen.

Want AZ moet naar Oudorp komen!

Totaalscore: 

1.  Kolping Boys  99

2.  Limmen   82

3.  Vrone   76

4.  AFC’34   66

5.  Koedijk   53

6.  Alkmaarsche Boys 47

7.  SVW’27   46

8.  Berdos   45

9.  ADO’20   43

10.HSV   33 

AZ NAAR DE NOLLEN
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES
Zaterdag / Zondag 20 en 21 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e VSV 1 2–2
 4e Egmondia 4 Afgelast
 5e Berdos 3 Afgelast
 6e Schagen 5 6–3
 7e Victoria O 5 Niet op komen dagen
 9e Uitgeest 9 1–0
 10e Victoria O 7 Afgelast
 11e SVW 27 9 4–4
 A1 Zaanlandia A1 5–0
 A3 Grasshoppers A2 0–5
 B1 SVW ‘27 B1 3-2
 B2 Hoofddorp B3 2–2
 B5 Hollandia T B2 5–1
 C3 Blokkers De C4 Afgelast
 C6 Vios W. C5 12–0
 C7 SVW 27 C7 8–1
 Da1 Purmerend DA1 3–0
 Da2 Volendam Da1 Niet op komen dagen
 Da3 Koedijk Da2 1–1
 MA1 Roda’23 MA1 Afgelast
 MB1 Purmerend MB2 Afgelast

Zaterdag / Zondag 13 en 14 december

 Team KB Tegenstander Uitslag
 1e Westfriezen 1 2–2
 2e VVW 2 1–3
 5e LSVV 4 Afgelast
 6e VIOS-W 4 Afgelast
 7e Foresters de 5 Afgelast
 8e KSV 6 Afgelast
 9e Vrone 7 Afgelast
 10e Vitesse 22 12 Afgelast
 11e Victoria O 6 Afgelast
 A1 Kon. HFC A1 Afgelast
 A3 Schagen A2 Afgelast
 B1 Vitesse 22 B1 Afgelast
 B2 Hoofddorp s.v. B3 Afgelast
 B3 KSV B2 Afgelast
 B4 KSV B3 4–1
 B5 Schagen B3 Afgelast
 B6 Victoria O B2 3–0
 C1 Blokkers De C1 Afgelast
 C2 WSV 30 C1 Afgelast
 C3 Con Zelo C1 Afgelast
 C4 Vitesse’22 C5 11–1
 C5 AFC 34 C4 Afgelast
 C6 Koedijk C8 9–2
 C7 Jong Holland C3 0–8
 Da1 Fortuna Wormerv. DA2 Afgelast
 Da2 Velsen DA1 Afgelast
 Da3 de Foresters Da1 Afgelast
 MA1 DSS MA1 1–3
 MB1 Koedijk MB1 3–0
 MC2 Berdos MC1 Afgelast

Kolping Boys 9 HERBSTMEISTER
Afgelopen zondag was het zover, we konden de eerste competitiehelft als HERBSTMEISTER afsluiten als we tegen naaste  
concurrent Uitgeest 9 minimaal gelijk zouden spelen.

Aangekomen op het Kolping Boys terrein sloeg de schrik mij om het hart, we waren ingedeeld op het kunstgras. Veel spelers van 
ons elftal zijn de 40 al gepasseerd en komen met rugklachten en open benen van dit veld af, en een aantal seizoenen hebben wij 
het kampioenschap verspeeld op dit kunstgras. Dus we waren er niet zo blij mee.

Maar gelukkig, de tegenstander van het 7e kwam niet opdagen, dus onze wedstrijd kon op het D veld gespeeld worden.

De tegenstander was wederom een team met allemaal jonge honden, dus dat werd weer een conditionele slag.

Met een verschrikkelijk defensieve opstelling gingen wij het veld in met alleen onze goaltjesdief Richard Mooser in de spits gepos-
teerd en daarachter een 9 tal verdedigende spelers en Good Old Peter Verhoeven op doel.

De spelers van Uitgeest hadden er veel zin in en gingen in het eerste kwartier als hazewindhonden het veld over. 

In de 17e minuut schoot Peter  de bal naar onze eenzame spits Richard en deze schudde zijn directe tegenstander van zich af en 
schoot de bal koelbloedig naast de keeper in het doel. 1-0.

Het doelpunt was binnen en wat ons restte was alleen Italiaans verdedigen. Zo gezegd zo gedaan. Met nog een schitterende 
redding van Peter (die aan zijn derde jeugd is begonnen) en een schot op de lat van Uitgeest is de hele wedstrijd wel vertelt.

Met 8 overwinningen en twee gelijk spelen gaat Kolping Boys 9 met vijf punten voorsprong als leider de winterstop in.

Arjan, Kees, Nico, Robbie, Michael, Bas, Richard, Paul, Tom, Arthur, Peter, Rob, Andre, Ties, Mick, en Richard Prettige feest
dagen en een gezond en sportief (KAMPIOEN) toegewenst.

Nico Kieft
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FEESTAVOND VRIENDENCLUB

Vrienden en vriendinnen van Kolping Boys

Het bestuur van de Vriendenclub van Kolping Boys 
nodigt bij deze haar leden uit op zaterdag 31 januari 

2009 voor onze feestavond.                                      
      Het thema voor deze avond is

   “après-ski”

Wij verwelkomen u op deze avond met 
gluhwein, apfelstrudel en muziek. U wordt 

verwacht vanaf 20.30 uur 
en om 00.30 uur nemen wij weer afscheid van 

elkaar. 

Dus neem de oorwarmers, skisokken en/of wanten      
mee en kom deze avond gezellig met ons mee vieren.

Loterij 70-jarig bestaan

Tijdens deze feestavond zullen wij onder de leden van 
Vriendenclub een aantal loten van de superloterij in het kader 

van het 70-jarig bestaan verloten.

Tevens zullen organisatoren van de superloterij aanwezig zijn, 
zodat  iedereen op deze avond loten aankopen.

Wees er snel bij; want op = op

Het zou geweldig zijn als op deze avond de laatste loten 
verkocht zouden worden. Een deel van de opbrengst van 
de loterij zal worden besteed aan de uitbreiding van het 

jeugdhonk/bestuurskamer. Een prach� g ini� a� ef waar ook de 
Vriendenclub zijn “steentje” aan zal bijdragen.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2009.

De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur 
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               TERREINDIENST 2e SEIZOENSHELFT 
Voetbalvrienden,
Hierbij de indeling van de terreindienst voor de 2e helft van het seizoen 2008/2009. 

Zoals een ieder kan zien zijn er een aantal elftallen geplaatst op de dag dat ze normaal gesproken ook voetballen. Dit is inzake 
een aantal elftallen op hun eigen verzoek gedaan. 

Per dag 4 personen aanwezig, 2 in de ochtend en 2 in de middag.

Zaterdagochtend aanwezig van  08:30 uur tot 12:45 uur

Zatedagmiddag aanwezig van  12:45 uur tot 17:00 uur 

Zondagochtend aanwezig van  09:30 uur tot 13:15 uur

Zondagmiddag aanwezig van  13:15 uur tot 17:00 uur

Bij het niet aanwezig zijn volgt een schorsing welke door Gerard Venneker gegeven gaat worden. Terreindienst is af te kopen. 
Kosten 100 euro en minimaal 1 week van te voren door te geven aan mij.

Met vriendelijke groeten,

Gerben van der Waal

072-8447416

06-41523220

Terreindienst seizoen 2008/2009  
    

Datum:  Dag  Elftal:

   

17-01-09  Zaterdag Senioren 11

18-01-09  Zondag  Junioren C1

24-01-09  Zaterdag Senioren 5

25-01-09  Zondag  Junioren C2

31-01-09  Zaterdag Senioren 6

1-02-09  Zondag  Senioren 10

7-02-09  Zaterdag Junioren B3

8-02-09  Zondag  Junioren A1

14-02-09  Zaterdag Senioren 4

15-02-09  Zondag  Junioren C3

21-02-09  Zaterdag Junioren A2

22-02-09  Zondag  Junioren B4

28-02-09  Zaterdag Senioren 2

1-03-09  Zondag  Junioren B5

7-03-09  Zaterdag Junioren B2

8-03-09  Zondag  Senioren 10

14-03-09  Zaterdag Senioren 4

15-03-09  Zondag  Junioren C1

21-03-09  Zaterdag Senioren 11

22-03-09  Zondag  Junioren B4

28-03-09  Zaterdag Senioren 5

  

   

Datum:  Dag  Elftal:

   

29-03-09  Zondag  Senioren 8

4-04-09  Zaterdag Senioren 9

5-04-09  Zondag  Junioren B5

11-04-09  Zaterdag volgt nog

12-04-09  Zondag  volgt nog

13-04-08  Maandag volgt nog

18-04-09  Zaterdag Senioren 11

19-04-09  Zondag  Junioren C2

25-04-09  Zaterdag Senioren 7 compleet

26-04-09  Zondag  Senioren 8

2-05-09  Zaterdag Junioren A3

3-05-09  Zondag  Junioren C3
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ZAALVOETBALLEN IN DE SPIL
Zaalvoetbalen op maandag 29 december !

Wederom hebben zich meer dan 100 spelers en speelsters zich opgegeven om maandag de 29e in de sportzaal in de 
Oudorperpolder (de Spil= achter buurthuis de Vang) een potje te zaalvoetballen. Helaas ontbreekt de C6 en doen er dit jaar ook 
niet zoveel meisjes mee. Door een ongelukkige verdeling van de aantallen zijn we genoodzaakt om de meisjes én een combina� e 
van C5 en C7 een onderlinge wedstrijd te laten spelen, dus geen poule ! C5/C7 doen dat aan het begin van de dag en de meiden 
sluiten op deze manier de dag af.

Enkele afspraken:

A) Wat neem je wél mee ? * zaalschoenen, voetbaltenue en douchespullen.

B) Wat neem je niet mee ? * waardevolle spullen (sieraden, mobieltjes), dure schoenen/kleding en óók geen eigen bal)

C) De zaalvoetbalregels gelden, maar de scheidsrechters zullen coulant zijn, dus…….

D) Het als eerste genoemde team trekt de hesjes aan. De � jd loopt door, dus doe dit snel.

De juniorencommissie is vanaf 8.30 vertegenwoordigd door Raijmond de Niet, Plien Kok, Jaap Zonneveld en Richard Meijer.

’s Middags zijn Piet Ursem, Michael Schelhaas, Herman Berghammer, Yvonne en Humphrey van de par� j.

Na de pizzanamen van het vorig jaar, zijn de deelnemende teams dit jaar vernoemd naar namen van amateurvoetbalclubs.

Het programma:

Poule 1 bestaat uit de 14 spelers die zich opgegeven hebben van C5 en C7. Om 9 uur maken we , in samenspraak met de 
eventueel aanwezige begeleiders, een verdeling van de spelers in 2 teams. Opgegeven hebben zich:

Bart Groot Murat Ozturk

Erik Baarda Ilias Tahieri

Lars Grijpsma Thomas Born

Anton Louwen Abdullah Artan

Patrick Tibbe Abduhrmar Artan

Daniel Stam

Riduan Assalhi

Jesper Peereboom

Simon Swart   Jullie spelen tot 10 uur !!

Poule 2:C3 + C4   Kaagvogels:         Meervogels:  Strandvogels:       Zeevogels:

10.00-10.20 Kaagv.-Meerv.  Amin Charik         Sander Doornbos Jochem Hoogesteijn  Thomas Hessels

10.20-10.40 Strandv.-Zeevogels Leon Met         Tom v.d. Laar  Emiel Langedijk           Dex Bakkum

10.40-11.00 Kaagv.-Zeevogels Charlie Plas         QRT Veenstra Chantal Bijlsma        Wouter Hitma

11.00-11.20 Strandv.-Meerv. Julian Vos         Jus� n Melchers Rodney v. Vloten        Chris Darley

11.20-11.40 Strandv.-Kaagv. Jason Vis         Mitchel v. Vloten Wesley v.d. Scheur      Mahad Abdilahi

11.40-12.00 Zeevogels-Meerv. Mick Brouwer         Dylan van Zeist Dave Weverink         Sulliman Noor

              Timo Alagoz                 Ali Aydogan

Poule 3:B4 + B5 + B6  Jisp:  Twisk:   Kadoelen:  Zuidermeer:

12.00-12.20 Jisp-Twisk  Mike Blom Joost Boekelaar  Stephan v.d. Bosch Mar� jn Kist

12.20-12.40 Kadoelen-Zuidermeer Sven Mulders Gideon Hartkamp  Sinan Dagdeviren  Misha Paauw

12.40-13.00 Jisp –Zuidermeer Mar� jn Prins Jan Jacob Stenacker Ruben v.d. Velden Rafaël de Wijn

13.00-13.20 Kadoelen-Twisk Jasper Bakker Mitchell Stuurman Robin v. Velthuizen Arthur Pijpaert

13.20-13.40 Kadoelen-Jisp  Wouter Korse Jus� n van den Berg Thiemo Koster  Joost Huese

13.40-14.00 Zuidermeer-Twisk Rick de Moel Devon Hoogland  Raymond Kesselaar Bram Stoker

    Rogier Molenaar Sander Twisk  Aledjin Kalic  Gaetano Indri

    Kai Zevering 
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ZAALVOETBALLEN IN DE SPIL
Poule 4:B3 + A3   Vesdo:  Flevo:   Con Zelo:  Kreileroord:

14.00-14.20 Vesdo-Flevo  Joey Kiela Thijs den Har� g  Dion Huisman  Perr�  Marees

14.20-14.40 Con Zelo-Kreileroord Jeroen Metselaar Yorian Frederiks  Bertold Mienes  Anouar Charik

14.40-15.00 Vesdo-Kreileroord Steven de Jong Stefan Zwaga  Kamal Nassiri  Can Arslan

15.00-15.20 Con Zelo-Flevo Wessel Stal Mark van Minde  Vincent Kl. Robbenhaar Daan de Boo

15.20-15.40 Con Zelo-Vesdo Danny Florijn Vincent Vleugel  Jules de Boo  Ar� om Emelianov

15.40-16.00 Kreileroord-Flevo Chris Demonie Jelle Verhoeven  Stefan Franke  Rutger Vis

Vesdo wordt begeleid door Anita Kiela. De 3 andere teams staan onder de hoede van Jan Mienes ! 

Poule 5 wordt gevormd door 12 enthousiaste meiden, die onderling gaan voetballen van 16.00 tot 17.00 uur !

De 2 ploegen zijn: Celina Jansen  Iris Berkhout

   Maaike Leefl ang  Jamilla de Rooij

   Rosa Horn  Winina de Rooij

   Julia Beumkes  Tessa Hartman

   Talitha Cool  Jolien de Vries

   Jenna Pagel  Leonie Douma

De juniorencommissie wenst iedereen fijne kerstdagen 
                    en een gezond 2009 toe !! 
Het wel en wee van de junioren !!

We hadden te maken met 2 zeer onvolledige programma’s. Afgelas� ngen en een inhaalweekend zorgde ervoor, dat sommige 
teams helemaal niet in ac� e kwamen, terwijl er ook el� allen waren, die 2 keer de wei in mochten( C6 en C7).

13 en 14 december:

Vijf teams stonden dat weekend binnen de lijnen en het leverde 4 overwinningen en slechts één nederlaag op. Maar dat was dan 
ook meteen een ve� e: C7 verloor met 0-8 van Jong Holland C3. In dezelfde poule veegde C6 voor de zoveelste keer een el� al van 
het veld. Dit keer stopte de teller bij 9 tegen Koedijk (9-2). Nóg meer goals scoorde de C4 ! Het arme Vitesse leed daarmee zijn 7e 
grote nederlaag (11-1). Eindelijk ook een grote zege voor B6. In Obdam werd het 6-0 . Keurig. Tenslo� e een 4-1 overwinning van 
B4 bij KSV. De kopposi� e werd daarmee versterkt.

20 en 21 december:

Alweer een weekend met heel veel overwinningen ! Slechts één nederlaag, maar die mocht er dan ook zijn. Ontluisterd kwam 
coach Peter Verhoeven zondagmiddag de kan� ne binnen. Zijn team, de A3, was weggespeeld door de A2 van Grasshoppers (5-0 
nederlaag) en Peter weet zeker, dat de Hoogwouders als ze op de Nollen komen een heel ander el� al zullen meebrengen. Dan dus 
kans op een revanche, mannen. Een beetje blij was Emiel Bramer van de B2. Emiel zag zijn team in de slo� ase tot 2-2 terugkomen 
in Hoofddorp. Eerst stonden ze nog met 1-0 voor, toen dus met 2-1 achter, maar gelukkig redden de mannen toch nog een puntje 
voor de afscheid nemende Emiel. Zaterdagmiddag dus louter overwinningen !!!

En daar zaten een paar belangrijke bij.

Wat te denken van de 3-2 zege van B1 bij SVW, de ploeg die maandenlang ongenaakbaar koploper was, maar nu het spoor 
helemaal bijster is. Bij de rust stonden de mannen van trainer Wijts al met maar liefst 3-0 voor. Na de rust lieten ze de 
groenhemden niet verder dan 3-2 terugkomen. Een mooie opsteker, zo voor de Kerst.

Ook A1 haalde het maximale uit een uitwedstrijd. De op voorhand las� ge wedstrijd bij Zaanlandia werd, zonder begeleider Jos 
Winder, gebruikt om het doelsaldo op te krikken. Het werd 5-0, zodat A1 nu 8 punten losstaat met een gelijk aantal wedstrijden.

B5 mocht ook weer eens het veld en deed dat bij Hollandia T B2. Ze wonnen met 5-1 en blijven zodoende in het spoor van ons 
eigen B4, dat de ranglijst aanvoert.

C7 won met maar liefst 8-1 van SVW C7 en natuurlijk schoot C6 ook weer uit zijn slof tegen Vios C5 (12-0).
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KOLPING BOYS B4
 13 december 2008.

KSV B3 – Kolping Boys B4 (1-4)  
Voor de uitwedstrijd tegen KSV gingen we naar ’t Kruis. De B3 van Kolping Boys mocht tegen de B2 van KSV op dezelfde tijd. Hun 
wedstrijd was in verband met een te harde veld, het was bevroren, afgelast. Daardoor deden er 5 jongens van de B2 met de B3 
mee bij KSV .

Sander Makkus en Kevin Leeuwenkamp hadden zich afgemeld.

Yannick Zuurbier stond in de eerste helft op doel, omdat hij geen hele wedstrijd kon spelen.

Het veld was redelijk bespeelbaar met hier en daar een harde plek. We begonnen goed met het onder druk zetten van hun verd-
ediging. Hun snelle spits, waar we voor gewaarschuwd waren stond centraal in de verdediging. Ze offerden hun beste speler op. 
In de 5e min. gaf Steven de Jong de bal aan Wouter Korse. Iedereen stond versteld toen de bal achter de keeper verdween, 0-1.  
In de 7e min was het Barry de Koning die de bal veroverde op het middenveld, en deze op Jasper Bakker speelde. Jasper ging er 
snel vandoor en tikte de bal naar Thiemo Koster. Helaas schoot Thiemo net over, in ieder geval was KSV gewaarschuwd.

We hielden de druk er goed op, de driehoekjes zagen we weer op het veld, en we hielden het spel goed breed. In de 10e min. kreeg 
Jasper Bakker  de bal van Robin van Velthuizen, hij passeerde één mannetje en schoot de bal naar de spurtende Wouter Korse. 
Wouter haalde de achterlijn en gaf de bal voor, helaas voor de keeper verdween de bal over de keeper in het doel 0-2. Wat Wouter 
kan, kan ik ook dacht Steven de Jong bij de corner in de 12e min. Hij nam de corner van links en schoot de bal in een keer in het 
doel 0-3. Na de wisseling speelde de gebroeders Pijpaert op het middenveld, samen Rick de Moel en Jasper Bakker. Het ging wat 
makkelijker met het spelen en af en toe kwam KSV gevaarlijk over de middenlijn, maar dan hadden we Yannick Zuurbier nog als 
betrouwbare sluitpost met voor hem Joost Huese en Steven de Jong. De ruststand bleef 0-3.

In de 3e min na rust kopte Robin van Velthuizen net over vanuit een goed genomen corner van Steven de Jong. In de 9e min was 
het Rick de Moel die de bal onderschiep en deze op Raymond Pijpaert speelde. Raymond zag Jasper Bakker vrij lopen en schoof 
de bal door. Jasper Bakker trok de bal voor naar de inmiddels voetbalden Yannick Zuurbier en die tekende de 0-4 aan.

In de 13e min deed KSV nog wat terug, 1-4. Even daarna was er bij de corner vlag een gevecht om de bal tussen Joost Huese en 
Mo (KSV), Mo kwam met zijn hoofd op de harde ondergrond en verliet het veld. Nog geen 5 min. later verstapte Barry de Koning 
zich, en moest geblesseerd uitvallen. Later bleek dat Barry zijn enkelbanden heeft gescheurd en een botje bij zijn enkel heeft 
gebroken.  Dit was de laatste wedstrijd voor de Winterstop en we zijn niet te achterhalen. Rest ons dit jaar alleen nog het ZAAL-
VOETBAL TOERNOOI.

Ik wens jullie allemaal en fi jn Kerst en een sportief 2009. Barry sterkte met je herstel.
Een trouwe Supporter 

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

Help mee om AZ naar de Kolping Boys 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!
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 23 januari

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
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 30-dec 18:45  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. 
 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.
 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.
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.    
 

     
Help mee om AZ naar de Kolping Boys te halen!

Ook als je al lang fan bent van AZ kan je je steentje bijdragen. Ben je seizoenkaarthoud-
er 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!

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2009.

De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur 
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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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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 27 december zaalvoetbal in Rietschoot

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

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                                    

Maandag 29 december zaalvoetbal in Rietschoot

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

Dinsdag 30 december zaalvoetbal in Rietschoot

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

Start trainingen overige 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 Ri-
etschoot 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. Exacte tijden zie wedstrijdprogramma
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AZ VOETBALDAGEN 2009

Betreft: AZ voetbaldagen 2009

Beste ouders en jeugdleden,

Van maandag 16 februari tot en met donderdag 19 februari organiseert AZ haar tweede AZ Voetbaldagen. Deze dagen vin-
den plaats in Alkmaar op de velden van AZ Sportcomplex ’t Lood. Graag stellen wij u op de hoogte van dit evenement.

Tijdens de AZ Voetbaldagen kunnen kinderen zich inschrijven om een training te komen volgen van een AZ jeugdtrainer. 
Tevens maken talenten de kans om ontdekt te worden.

Iedere dag kunnen er 384 kinderen zich aanmelden. Hieronder vindt u een overzicht van de dagen met de bijbehorende 
leeftijdscategorie:

Maandag 16 februari 2009:                  Meisjes geboren in het jaar 1992 t/m 1995 

Dinsdag 17 februari 2009:                   Jongens geboren in het jaar 1997

Woensdag 18 februari 2009:                Jongens geboren in het jaar 1998

Donderdag 19 februari 2009:              Jongens geboren in het jaar 1999

De kosten per deelnemer zijn € 5,-. Voor deelnemers die lid zijn van juniorclub De Waaghalzen is de dag gratis. 

Meer informatie over de AZ Voetbaldagen vindt u vanaf 19 december op de website van AZ en de inschrijving start op 5 
januari 2009 via www.az.nl. Voor dit evenement geldt vol = vol. 

Met sportieve groet,

Aloys Wijnker

Hoofd AZ Jeugdopleiding
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FINALE PENALTYSCHIETEN

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 Jonne Hoogland  D1    Rutger Zuurbier

F2 Jan Smit   E2 Bas de Lange  D2 Sammy Kootiarab 

F3 Nick Schagen  E3 Chiel van Berkel  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 

     E9 Kevin Smit  MD1 Pauline Glandorf   
1e jaar     E10 Darcy Atmakasan

F-pup Lars Dolle   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 

Help mee om AZ naar de Kolping Boys 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!
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Help mee om AZ naar de Kolping 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 support-
ers 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.

Help mee om AZ naar de Kolping te halen!
Na bijna 2 maanden staat Kolping Boys bovenaan in de 
ranglijst. Vorige week stonden we nog 30 punten voor op 
de nummer twee. Deze grote voorsprong is de laatste week 
fl ink geslonken omdat Limmen koste wat het kost e oefen-
wedstrijd tegen AZ wil spelen.

Kolping Boys leden en vrienden schrijf je in en vul bij je 
favoriete club Kolping Boys in. Vraag ook aan je  vrienden 
en familie of ze zich aanmelden en Kolping Boys invullen.

Want AZ moet naar Oudorp komen!

Totaalscore: 

1.  Kolping Boys  99

2.  Limmen   82

3.  Vrone   76

4.  AFC’34   66

5.  Koedijk   53

6.  Alkmaarsche Boys 47

7.  SVW’27   46

8.  Berdos   45

9.  ADO’20   43

10.HSV   33 

AZ NAAR DE NOLLEN

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden, vrijwilligers en vrienden van Kolping Boys uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2009.

De receptie start om 16.00. Rond 16.30 uur is er een offi cieel gedeelte, waarna het feest kan losbarsten.

U bent van harte welkom!

Het bestuur 
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PUPILLENVERSLAGEN
Kolping Boys E2-Kolping Boys E3 (3-4) 

Het is weer een gezellig dagje om te 
voetballen. We zitten gespannen in de 
kleedkamer te wachten tot we kunnen 
spelen.

Maar wat nu? De E2 & E3 worden door 
elkaar gehusseld ! Nou ja, ook leuk. 
Waarschijnlijk Coacht Rik de E3 en Thijs 
de E2. Het is een spannende wedstrijd 
met veel kansen en dan Jimmy schiet en 
Goal! 0-1. 

En daar komt Daan en 0-2 en snel daar-
naa tekent Daan 0-3. Dan nog een paar 
actie’s van Giel, Remco, Damian  en alle 
andere spelers. Fie fi e fi ee! Rust en tijd 
voor de halftime peptalks. 

We beginnen er weer fris aan, vol zelfver-
trouwen starten we en 0-4 je denkt wed-
strijd gespeeld maar daar is Giel 1-4  
en daarna 2-4. Dan nog een schot van 
Mickey op de paal. Daar is Giel weer 3-4 
dan nog een kopbal van Giel en nog een 
paar schoten van Remco. Maar nee het 
is en het blijft 3-4! Leuke wedstrijd.

Mickey       

Kolping Boys E4-HSV E5 (3-5)

We doen mee met de E4 (Jordi, Daan 
en ik). Leuk ! We zijn nog wel een beetje 
moe van de wedstrijd hiervoor, maar wie 
komt daar aan waggelen?  Tom, hij wist 
niet dat de andere wedstrijd vervroegd 
was, dus vooruit, hij doet ook maar mee 
met E4.

We beginnen goed, Mickey maakt twee 
panna’s en schiet op de paal. Maar dan 
HSV aanval o nee! 0-1 en later 0-2 en 
0-3 maar Daan en Justin vechten terug 
en dat wordt bekroond: Justin maakt 1-
3. Rust. En we beginnen weer fel en ja 
hoor! 2-3 goal van Mickey. Justin heeft 
nog een schot, oei bijna.

Maar het wordt toch nog 2-4 en later 
dan nog 2-5. Justin probeert het nog een 
keer en jawel: 3-5. Het was een mooie 
wedstrijd.

Mickey    

Het verslag van de E8 op 22 novem-
ber.

Tragische wedstrijd. Het duurde 1 helft.

l.s.v.v. moest huilen om het rot weer. 
1ste  helft 7-0 voor ons. En in de rust gaf 
l.s.v.v. het op. We mochten zelf kiezen 
wat de stand werd. Er werd van alles 
geroepen. Maar uiteindelijk werd het 

16-0.

Van Jonas Bottelier en Dries Wit.

Koedijk E10-kolping boys E8 

De eerste helft

Het was een spannende dag, het was de 
dag om het kampioenschap.We waren 
allebei nog onverslagen. Iedereen ,had 
er echt zin in. Het was een koude dag.

De wedstrijd begon. Kolping boys kreeg 
aftrap en ging goed uit de startblokken. 
Het leek zwaar, maar door een goede 
actie van Max en een mooi schot was 
het 0-1. Even later schoot Ian op de lat, 
en Joran kopte de bal de lucht in.

De bal werd slecht weggewerkt door 
koedijk en kwam bij dries, waarna dries 
de 0-2 erin schoot. Ian kwam later met 
een actie en werd erg ruw getackeld.

Ian kreeg een vrije trap uit die tackle. Hij 
schoot door de benen van de keeper: 
0-3! Later schoot Jesse in het hoekje en 
het was 0-4. Toen kwam Salim vanuit de 
vleugel en schoot bijna over maar het 
was toch 0-5.

De tweede helft. In de tweede helft was 
de pit er een beetje uit. Toen kwamen 
we er achter dat koedijk de eerste helft 
met 8 man speelden en wij met 7. In de 
tweede helft zag Ian dat. Ze wilden toen 
ook met 8 man spelen.

Na 3 minuten gezeur van de coaches 
werd het toch zeven man. 5 minuten di-
eper in de tweede helft schoot Terry van 
afstand met buitenkant links op doel. 
Het gevolg was de 0-6.

Ian passte op Salim en Salim scoorde, 
het was 0-7. Later in de wedstrijd schoot 
koedijk van ver : 1-7 en dat is ook de 
eindstand Deze eindstand zorgde voor 
het kampioenschap en we waren alle-
maal blij. Behalve koedijk.

DUS KOLPING E8 IS 
KAMPIOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Ian en Joran

E8 Ongeslagen kampioen!!!
De E8 is zaterdag 20-12-08 kampioen 
geworden!!!

Jonas en Dries (de goede keeper ‘s die 
er samen maar 7 doelpunten hebben 
doorgelaten) brengen verslag uit.

De kampioen’s wedstrijd van de E8 werd 

bij W.M.C. gehouden.

En je raadt het al... de E8 is ongeslagen 
kampioen geworden.

We hebben in deze competitie maar 1 
helft achter gestaan.

Dat was tegen Reigerboys E11.

We hebben 117 doelpunten gemaakt, 
en maar 7 tegen gehad.

Als we met meer dan 15-0 wonnen kre-
gen we een broodje frikadel, en dat is 
heel veel keer gelukt.

Het was voor de begeleiders en ouders 
een duur seizoen.

En we hebben zelfs een teamlied ge-
maakt.

Dat gaat als volgt: De E8 gaat nooit ver-
loren, knoop het in je oren, van achter 
en van voren. 

Dit was het verslag van de keepers: Jo-
nas Bottelier en Dries Wit.

KOLPING BOYS F4 ONGESLAGEN 
KAMPIOEN!

Afgelopen woensdag was al te merken 
dat F4 de zaken serieus ging aanpa-
kken. er werd scherp en met verstand 
getraind, volgens trainer Jaap (van af nu 
is hij benoemd tot trainer in de orde der 
Zwart-Witten, Jaap bij de komende car-
naval wordt je offi cieel geridderd!) werd 
er meer dan ooit overgespeeld, zelfs 
door onze spitsen.

Zaterdag 13 december was het dan 
zover, onze F4 kon eindelijk kampioen 
worden, uitgerekend tegen de enige 
concurrent AFC ‘34. Bij Kolping Boys 
aangekomen werden we verrast door 
een keihard en hobbelig veld, kon hier 
wel op gevoetbald worden?

De KNVB was zelf aanwezig omdat de 
wedstrijd gefl oten werd door een cur-
sist, waarschijnlijk gingen daarom de 
wedstrijden om 9.00 uur ook door, maar 
eigenlijk was voetballen onverantwoord. 
De vele glijpartijen en de blauwe ple-
kken kwamen duidelijk door het harde, 
bevroren en ongelijkmatige veld.

Om 9.00 uur stonden beide teams 
startklaar en wilden graag beginnen 
i.v.m. de kou, alleen de scheids was er 
niet. Uiteindelijk ging de coach van AFC 
maar fl uiten en ná 12 minuten(!!) kwam 
er eindelijk iemand van de KNVB, incl. 
scheidsrechter aan. De KNVB had haar 
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visitekaartje weer afgegeven, duidelijk 
maling aan haar leden, je kunt jongetjes 
en meisjes van 8 niet laten wachten in 
de kou onder deze omastandigheden!

Nadat AFC eerst nog probeerde om met 
10 man tegen 8 van Kolping Boys te 
voetballen (lukte ook nog voor meer dan 
5 minuten) konden we eindelijk begin-
nen aan datgene waar we het beste in 
zijn: scoren! en dat deden we!

In de eerste helft scoorden beide Nas-
sims 1x en was het onze grote kleine 
man Jonathan, die vanuit een corner 
boven iedereen uitsprong en werkelijk 
schitterend in de kruising kopte. (of was 
het toch een schot over de grond door 
de benen van de keeper?)

In de tweede helft was het weer nassim 
B. en Bjorn die de eindstand bepaal-
den op 5-0 en werd F4 dus ongeslagen 
kampioen: 11 gespeeld, 33 punten, 99 
doelpunten voor en 6 tegen. (waarvan 3 
eigen doelpunten)

Een klein overzicht van de spelers:

Max: stond veel op doel en deed dat 
hartstkke goed, gezien de weinige teg-
endoelpunten. keept dan ook met de 
handschoenen van van der Sar! wissel-
de later per helft met Ashley

Eray: stille kracht achterin, ging al beter 
voetballen en was moeilijk te passeren 
door de tegenstanders

Jur: volgens de coach de stofzuiger van 
het elftal, maakt de meeste meters en 
souverein als laatste man, maakte ook 
nog eens regelmatig een doelpunt.

Nassim E: heeft zich goed aangepast, 
speelde de eerste wedstrijd nog zonder 
Kolping Boys shirt, maar ontwikkelde 
zich sterk, pakte zijn doelpunten mee en 
is de penalty-winnaar van dit elftal.

Joaquim: kan goed voetballen en verd-
edigen, was alleen te weinig aanwezig 
om goed te kunnen beoordelen.

Ashley: enige meisje, maar gewoon een 
van de jongens.Voetbalt als een kerel en 
is voor niemand bang, ging vaak tweede 
helft keepen, wat ze ook bijzonder goed 
kan!

Jonathan: is er door omstandigheden om 
de week, erg jammer want hij verzaakt 
nooit en helpt zowel voorin om te scoren 
als achterin om ze tegen te houden.

Nassim B: maakt de belangrijke doe-
lpunten als het bij Bjorn even niet lukt, 

kan heel goed kappen en draaien.

Bjorn: heeft meer dan 50 doelpunten 
gemaakt in deze competitie, is dus su-
per belangrijk voor dit elftal. Is moeilijk 
van de bal te krijgen, soms gebruikt hy 
handen en voeten om langs een tegen-
stander te komen.

Coach Rob: stille kracht van het elftal, 
heeft er een goed geheel van gemaakt 
en leert ze dat voetbal eenvoudig kan 
zijn.

trainer Jaap: al eerder genoemd, zorgt 
voor de techniek en de goede conditie.

Arrif: de vader van Eray, de tweede tech-
nische man, zowel bij de coaching als 
bij de training, fanatiek en enthousiast, 
,leerde de spelers veel bij, grote klasse!

De supporters; moesten wel eens wat 
ontberingen doorstaan: vroeg op, koud, 
regen hagelbuien, maar altijd aanwezig 
en positief, ze zorgden voor een leuke 
sfeer!

Jammer dat het kennelijk het 
(pupillen)bestuur was ontgaan dat er 
een elftal thuis kampioen werd; geen 
bloemen, geen huldiging, geen woordje, 
geen felicitaties, helemaal niks, missch-
ien was het wedsrijdsecretariaat lekker 
warm en het D-veld ver weg. Zonde,de 
spelertjes hadden wel gehoopt op een 
offi cieel tintje van Kolping zijde, kam-
pioen wordt je tenslotte niet altijd en de 
jongens zijn trots om voor deze verenig-
ing te spelen.

Een super super trotse ouder!!

Kolping boys F5- LSVV F 8 (14-1])

Het was een makkie tegen LSVV.

Het was berekoud en onze keeper had 
niet veel te doen en daarom wisselen 
we veel van keeper. De verdediging 
van Kolping boys was beresterk. Luc en 
Maartje lieten geen ballen door. Jesse, 
Patrick en Simon stonden op het mid-
denveld met prachtige voorzetten.

We scoorden na 1 minuut. Thom met 
een prachtig goal. LSVV nam de aftrap 
maar we pakte de bal meteen weer af. 
En Thom scoorde alweer. Toen scoorde 
Gijs. Dat was al 3-0. Gijs scoorde alweer, 
maar nu in de kruising. 4-0, en LSVV was 
erg teleurgesteld. Maar Gijs scoorde de 
5-0. Het was al bijna de tweede helft. 
Maar toen scoorde Gijs er nog 1. En Tom 
scoorde er nog 1: 8-0, en het was rust. 

We begonnen weer maar LSVV maakte 

een doelpunt: 8-1, maar Patrick scoorde 
er nog 2, en de laatste was met een pan-
na. Simon had bijna gescoord. En Tom 
maakte er nog 2, 12-1 dat was nog niet 
genoeg. Gijs en Thom scoorde allebei 
nog 1. En dit was de eindstand 14-1.

Volgende week spelen we de kam-
pioenswedstrijd tegen Foresters F9!

En ik hoop dat we gaan winnen!

Teamgenoten succes volgende week.

Groetjes Patrick van de F5 


