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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 veel aandacht voor de activiteiten rondom het 70 jarig bestaan 
van onze club. En met klap op de vuurpijl misschien een oefenwedstrijd tegen de 
nummer 1 van Nederland, AZ. Meld je aan op WWW.FANSVANATOTZ.NL en laat 

naar Oudorp toekomen.

Aanstaande vrijdag is het weer zover, klaverjassen in de kantine. Aanvang 20:00 
uur.

De redactie
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De tussenstand per 16 februari 
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A.S. VRIJDAG KLAVERJASSEN

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 februari

1.Kolping Boys 215

2.LSVV  123

3.Vrone  93

4.Limmen  89

5.AFC’34  72

Met nog ruim drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij in 
de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die je 
door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgev-
ing: vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.

KLAVERJASDRIVE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2009
Aanstaande vrijdag is er weer klaverjassen in de kantine. Met zeer veel mooie prijzen. Omdat het Valentijnsdag is geweest heb-
ben we tijdens de loterij speciale valentijnsprijzen voor de vrouwen. Tevens zijn er tijdens de loterij twee jubileumloten voor de 
jubileumloterij te winnen. Voor de volledigheid nog even de data van de overige klaverjasdrives.

Vrijdag 20 februari    
Vrijdag 20 maart    
Vrijdag 17 april ( houd deze datum alvast vrij!!!!!!! ) 

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. Verderop in de treffer 
staat vermeld wat deze prijs inhoud.

Tot vrijdag,

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

Zaterdag / Zondag 14 en 15 februari

 Team KB Tegenstander Uitslag
 MB1 Schagen MB1  1–2
 C4 Vitesse 22 C5  23–0
 4  Rijp (de) 2  1–1
 8  KSV 6  5–2
 A3  Schagen A2  2–5
 DA3  Foresters de DA1  6–0
  1  Flamingo s 64 (de) 1  2–2
 C3 Blokkers De C4  2–6
 A1 ADO 20 A1  3–1
 2  Foresters de 2  1–2
 7  Foresters de 5  1–5
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PROGRAMMA SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 21+22 februari

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 28 februari+1 maart

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 21 februari

08:30 uur: Junioren A2

12:45 uur:  Junioren A2

 

Zondag:  22 februari

09:30 uur:  Junioren B4

13:15 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  28 februari

08:30 uur: Senioren 2

12:45 uur: Senioren 2

 

Zondag:  1 maart

09:30 uur:  Junioren B5

13:15 uur: Junioren B5

 

Secretariaat:  

Zondag:  22 februari

08:30 uur:  Ome Jaap en 

 Richard Meijer

13:00 uur: Paul Konijn

 

Zondag:  1 maart

08:30 uur: Jeroen Wijts

13:00 uur: Rob de Wit

 

Zondag 22 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
5e  Berdos 3  12:00 11:30 N. Neuvel
9e Foresters de 7  10:00 09:30 A. v.d. Hoeven
11e  SVW 27 9  14:00 13:30 A. Kokkelink
DA2  Olym Haarlem DA1  12:00 11:00 K. de Goede
DA3  WMC DA1  14:00 13:30 M. Visser
A2 Zaterdag 21 februari terreindienst!
A2  AFC 34 A2  12:00 11:30 Krijger, C.J.M.

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek      Scheidsrechter
4e  WMC 3  14:00 13:00 
10e Vitesse 22 12  14:00 12:45 
DA1  Saestum DA2  14:30  Duuren, P. van
B2  RKEDO B1  11:30 10:30 Toornent, L.B.
                  

Zondag 1 maart

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Zaterdag 28 februari terreindienst!
2e  DEM 2  11:00 10:00 Min, Th.P.G.
8e  SSV 3  12:00 11:30 I. Aydogan
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
1e  SVW 27 1  14:00 12:00 Sanou, R.J.
4e Egmondia 4  11:00 10:00 
6e  WGW 3  11:00 10:00 
7e  Victoria O 5  12:30 11:30 
9e  Foresters de 7  14:00 13:00 
10e  Victoria O 7  12:30 11:30 
11e  Vitesse 22 11  14:00 13:00 
DA1  Purmerend DA1  14:30  Haagsman, J.
DA2 Andijk DA1  12:00 10:30 
DA3  Koedijk DA2  09:30 08:30 
A2  Schagen A1  11:30 10:30 Made, C.W.A. van de
B2  Purmerend B2  11:30 10:00 
                  

Speelbal
Willen de teams die op zondag voetballen de wedstrijdbal afgeven in het secre-
tariaat.

Woensdag 25 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
DA2  Uitgeest DA1  19:30 19:00 A. Kokkelink
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KOLPING BOYS 2

Kolping Boys 2–LSVV 2
In het weekend waar alle voetbal eruit lag moest het tweede deze zondagochtend voor een oefenwedstrijd aantreden tegen 
LSVV. Toevallig is dit de club waar trainer Peter Spijker zijn trainerscarrière bij de A-selectie zal voortzetten vanaf komend 
seizoen. Peter, we wensen je veel sterkte in de wintermaanden op de fi ets richting Langedijk. Het is te hopen dat ze daar wél 
warme douches hebben. Zoals eerder vermeld zal er binnenkort nog een biografi e/interview met Dhr. Spijker verschijnen in 
De Treffer.

De wedstrijd ging verloren met 0-3 en verder wil ik er geen woorden aan vuil maken. Het weer was slecht, de wedstrijd was 
slecht, Feyenoord zou deze dag ook nog verliezen (door notabene een goal van Milano Koenders, kan het nog erger?!) Kortom, 
een zondag om heel snel te vergeten!!

De Foresters 2–Kolping Boys 2
De avond van te voren vierde Jeroen Peetoom zijn verjaardag en dat was te merken ook. Ik zat met Gabriel Hartkamp voor de 
wedstrijd in de kantine en de deur van de kleedkamers zwaaide open. Er kwam iets naar buiten gewaggeld…is het nou een 
spook, een zombie of een alien? Niemand in de kantine leek het te weten. Hadden we nou het bewijs gevonden dat er toch 
buitenaards leven bestaat? De plaatselijke pers werd al ingeschakeld en een hele menigte verzamelde zich achter het glas 
van de kantine. Uit nader onderzoek bleek, met de nadruk op bleek, het  Johan Godijn te zijn. Johan had de avond ervoor het 
fenomeen “tequila” ontdekt. Op het veld werd dit al heel snel duidelijk. Johan zag waarschijnlijk spelers die er niet waren want 
de ballen die van z’n voet kwamen gingen werkelijk overal heen, behalve naar z’n teamgenoten. 

Enkele vaste supporters kwamen, als gevolg van de verjaardag van eerder genoemde, ruimschoots te laat aan deze ochtend, 
een schande! Als er iemand altijd op tijd is ben ik het wel, en dat verwacht ik dan ook van de andere vaste volgers, jullie heb-
ben dus iets goed te maken…… 

Terug naar de wedstrijd. Alleskunner Michel Stigter mocht het deze ochtend proberen als rechtsbuiten. Michel is een man van 
de club en daarnaast ook nog eens van alle markten thuis. Of het nou om vlaggen, fl uiten, verzorgen, pokeren, slap ouweho-
eren of vrouwen versieren gaat, hij staat overal z’n mannetje! Ook op het veld zou hij deze ochtend de aandacht weer weten te 
trekken. Na een mooie dieptebal van Mehmet Yilmaz wist Michel een strakke voorzet op Onno de Kock af te leveren, die hem 
keurig tussen de palen zou prikken. 

Het niveau van de wedstrijd, en met name van Kolping Boys, was niet goed en de gastheren uit Heiloo kwamen steeds meer 
richting het doelgebied van keeper Paul Roos. Ook al zou hij zich weer onderscheiden met een aantal mooie reddingen, het 
mocht allemaal niet baten. De tegengoal zou nog voor rust vallen. Als er een patent op tegengoals uit dode spelmomenten zou 
bestaan dan zou het tweede grof geld kunnen verdienen want ook nu was het weer zover, voor de verandering maar weer eens 
via een corner.

Vlak na rust viel de 2-1 van Foresters en daarmee was het wel zo’n beetje gelopen. Na regen komt zonneschijn en daar houden 
we ons voor de komende wedstrijden dan maar aan vast. 

Verry Veel
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KOLPING BOYS 7
Foresters 5–Kolping Boys 7 (5-1)
Als trotse herbstmeister togen wij afgelopen zondag naar Heiloo. Toegegeven, deze wintertitel hebben we voornamelijk te 
danken aan het feit dat we veruit de meeste wedstrijden hebben gespeeld, maar toch! Adel verplicht, nietwaar? De 2e helft 
van de competitie was aangebroken, de jonge honden waren er klaar voor!

De afwezigheid van keeper Dave Groot (familie) bleek al snel een pijnlijk gemis. Nadat Gerben al voor de wedstrijd zichzelf en 
de scheidsrechter uit het spel haalde met de opmerking “pannenkoek, we willen beginnen” werd de eerste de beste bal op 
doel een goal. Nog niets aan de hand, “ruggen recht en gaan” dacht ik nog. Na een snelle 2e goal moesten we constateren 
dat Foresters door snelle combinaties die middag dodelijk doeltreffend was. Een akkefi etje van Tonnie Groot (absoluut geen 
familie, is te vondeling gelegd, zijn vader Anton ontkent zijn bestaan) met zijn directe tegenstander leidde tot een rode kaart 
waardoor we met z’n tienen kwamen te staan. Nog niks aan de hand, iedereen 10% meer en daar gaan we weer.

 Maar er werd heel veel balverlies geleden, ook door steunpilaren die normaal nooit verzaken zoals Dirk Klanker en Ronald 
Keijner. Toch ontstonden er zowaar wat kansjes maar Dick van der Gragt (had voor de wedstrijd al aangegeven dat ie weinig zin 
had) en Mike van Dekken stonden niet op scherp. Mike z’n bekkie was wel weer scherp want 5 minuten voor de wedstrijd vond 
de scheidsrechter aanleiding het duel te staken. Na interventie van de clubleiding (klasse Foresters, jullie zijn een leuke ve-
reniging!) werd het duel hervat. Coach Dirk vond aanleiding om mij te wisselen voor Gonggripus. Natuurlijk was ik het niet eens 
met deze dwaling maar onder de warme douche telde ik mijn zegeningen. Stanley Matthews, de eerste Europese Voetballer 
van het jaar (1956, Blackpool), vertelde in zijn nadagen dat hij van één ding spijt had gehad in zijn leven. Wat dat was? Dat 
hij op z’n 51ste reeds was gestopt met voetbal. Voor mij is dit gegeven aanleiding geweest om op m’n 51ste maar weer eens 
te beginnen. Verder houdt iedere vergelijking op, laat dat duidelijk zijn! Maar toen ik op een prachtige zondagochtend langs 
de lijn stond te kijken kreeg ik toch weer de kriebels. Sindsdien is het niet meer droog geweest, Foresters 1 was nota bene af-

gelast maar wij moesten door gaan. Op kunstgras, prima veld hoor daar niet van. Maar laten we deze 
wedstrijd maar snel vergeten. Salvatore Buenofi glio (de naam verraad iets anders, maar toch:familie) 
vond nog aanleiding om vlak voor tijd te gaan knokken. Een strijd die hij wel vaker voert en waarvan 
een ieder op voorhand weet dat ie gaat verliezen. Maar karakter kun je hem dus niet ontzeggen. 

Was er ook nog iets positiefs te melden? Jawel. Er was een gastoptreden van Arnold Groen, oud-Vro-
niaan. Deze komt volgend seizoen de gelederen versterken en kon alvast wennen. Dat deed hij goed 
en gezellig. Dirk Molenaar is 40 kilo afgevallen (ja, dezelfde Dirk!) en overweegt volgend seizoen zijn 
rentree te maken. Ruud Adams wordt momenteel als assistent coach klaargestoomd voor het grote 
werk om de plaats van Dirk langs de lijn in te nemen. En met Hans Groot (de Kleine Bruine Man, toch 
wel een beetje familie) hadden we ons voorgenomen om toch, ondanks alles, een joetje te doen in het 
clubhuis. En aldus geschiedde. Het bleef nog lang rumoerig in de Nollen.  Peter Groot

Jubileumloterij 
Kolping Boys vrienden…de kop is er af. Langzaam maar zeer gestaag werkt de jubileumcommissie toe 
naar woensdag 22 april: de start van 4 dagen feest inzake ons 70 jarig bestaan. 

Het gaat de goede kant op maar zijn we er nog lang niet. Er zijn 450 loten afgerekend en nog eens 150 
loten verkocht maar nog niet afgerekend. Oftewel we hebben er nog een 400 te gaan. En deze gaan 
verkocht worden!!! En dat gaat ons lukken met zijn allen. 

En met een hoofdprijs van 14 dagen volledig verzorgd naar het Caribisch gebied, 2 prachtige reizen om 
als voetballiefhebber van te watertanden. Het betreft namelijk een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen 
naar Manchester om een wedstrijd van de Mancunians te zien en een 3 daagse verzorgde trip voor 2 
personen naar Barcelona om daar de plaatselijke FC te zien schitteren. En je hebt dus nog voldoende tijd 
om beiden prachtsteden te ontdekken

Ook is het mogelijk om via een overboeking 1 of meerdere loten te kopen. Na ontvangst zal Cor Venneker 
ervoor zorg dragen dat de loten afgeleverd worden. Het bankrekeningnummer is: 14.37.71.566 t.n.v. vv 
Kolping Boys te Alkmaar. Vermeld wel even je adres en telefoonnummer.
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ZESKAMP 70 JARIG BESTAAN

Kolping Boys 1939 -2009
Kolping Boys vrienden en vriendinnen,

Spectaculaire 6-kamp:  op vrijdag 24 april een spectaculaire 6-kamp en aansluitend een foute party. 

Over deze 6 kamp zal nog lang over worden nagesproken. De spellen zijn besteld en iedereen kan meedoen. 
Jong en Oud, Junior en Senior, Voetbaldame of Voetbalman…..iedereen. Het inschrijfformulier en 
verdere info bevindt zich in deze treffer. Ook als het je niet lukt om een team van 9 personen te formeren 
maar je wilt toch graag meedoen alleen, of met je vrouw, minnaar, minnares, leraar, vriend, vriendin etc 
etc. is het natuurlijk mogelijk om je in te schrijven. Het enige wat je hoeft te doen is je op te geven via 
kolpingboys70jaar@live.nl en doe dit onder vermelding 6-kamp en je naam en telefoonnummer. Dan zorgen 
wij ervoor dat je of jullie in een team geplaatst worden.

Het formulier kan gemaild worden naar kolpingboys70jaar@live.nl of afgegeven worden aan Gerard 
Bobeldijk, Dirk Molenaar, Gerben van der Waal, Arjan Brammer of aan Michael Schelhaas.  Het formulier 
bevindt zich ook op de website om te downloaden. 

We hebben al 8 teams die zich hebben opgegeven en in “principe” sluit de inschrijving bij 16 teams. En…
iedereen mag meedoen……Lid of geen Lid.

Bedankje
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling voor, tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Met 
de bloemen in de vaas en de hartverwarmende kaart, bedankt daarvoor, hoop ik gauw weer bij jullie in de kantine te zijn, om de 
natjes en de droogjes weer voor jullie te verzorgen tijdens de trainingsavonden.

Groeten en bedankt, Ria Lankreijer

50 jaar klaverjasdrives 50 jaar
Vanaf 1958 wordt er al geklaverjast bij Kolping Boys. De klaverjas werd toen georganiseerd door de Treffer redactie. Maar on-
danks dat we een eigen clubhuis hadden werd er geklaverjast bij Piet Meereboer tot 1975, want toen stopte Piet ermee. Toen 
werd er tot 1978 geklaverjast op het oude complex en vanaf 1978 op het complex de Nollen. Daarom willen we op 17 april bij de 
laatste klaverjas van dit seizoen dit met u vieren.

Ik hoop dat iedereen die Kolping Boys en de klaverjas een warm hart toe draagt (al klaverjast u niet) vanaf 22.15 uur naar de 
kantine komt. We willen deze avond afsluiten met live muziek. 50 Jaar klaverjassen moet gevierd worden.

Ria Lankreijer

BOS cusus scheidsrechters.
Op 27 februari 2009 start er weer een nieuwe cursus BOS scheidsrechter. Voor degene die hierin interesse hebben, er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Wil je eerst nog wat informatie of jezelf opgeven bel dan even met Piet Ruijs 072 – 5642430.

Geef je op, want vol is vol.
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REUNIE 70 JARIG BESTAAN

Kolping Boys 1939 -2009
De Wedstrijd waarbij KHFC-Oud Internationals bij zal verbleken:

Zaterdag 25 april 14:30 – 15:30:

Onderlinge wedstrijd Kolping Boys 1ste elftal spelers
uit de jaren 70-80-90-2000

&
aansluitend Reünie Oud Leden & Vrijwilligers

&
en een Barbequebuffet

Jan de Groot, Cor Sonnema, Frank Pronk, Jan Hand, Dick Norder, Rene Venneker, Willem 
Bijdevier, Ad Dekker, Jaap Bijman, Cor van Westerop, Jan Vrasdonk, Jan Stins, Robert van 
Saaze, Cor Sonnema zijn een aantal namen die we willen benaderen om tijdens de bijzondere 
match in actie te komen. 

Als iemand de adresgegevens of e-mailadressen heeft van deze mannen laat ons dat weten 
via kolpingboys70jaar@live.nl 

Deze wedstrijd zal onder de bezielende leiding staan van  2 x 2 topcoaches. Nogmaals doe ik 
een dringende oproep om indien je spelers bent geweest van het 1e elftal in de jaren 70-80-
90-2000 om een mail te sturen met je adresgegevens naar kolpingboys70jaar@live.nl. Want 

of je nu wel of niet geselecteerd  wordt om mee te spelen, we willen dolgraag dat jullie 
op deze zaterdag aanwezig zijn en tevens kunnen we ons archief up daten. 
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INSCHRIJFFORMULIER ZESKAMP

Inschrijfformulier zeskamp Kolping Boys 70 jaar      
     
Vrijdag 24 april 2009 is het zover. Dan start de spectaculaire 6 kamp i.v.m. het 70 jarig bestaan van Kolping Boys. En om 
dit te vieren zal er een 6 kamp op touw gezet worden waar nog lang over gesproken zal worden. En aansluitend zal er in de 
kantine na de prijsuitreiking, een spetterend optreden plaats vinden van een illuster duo wat speciaal voor deze avond weer 
bij elkaar is gekomen. Denk hierbij aan Wham, Maywood, Frans Bauer en Marianne Weber, Hepie en Hepie etc. etc.  

Ieder team bestaat uit 9 personen, waarvan er 1 van het vrouwelijke geslacht dient te zijn, 1 persoon als coach fungeert en 
1 persoon als reserve dient. Want stel je toch eens voor dat iemand van je team op 22 april een been breekt. Je team kan 
en mag bestaan uit buren, vrienden, vriendinnen, familie, elftalspelers, celgenoten, one nigth stands, collega’s, ex-schoon-
familie, celebs, bobo’s etc.etc.          

Dag: Vrijdagavond 24 april 2009         

Kosten: € 0,-         

Tijd: 18:00 uur verzamelen voor de 6 kamp       

 18:15 uur toelichting 6 kamp        

 18:30 aanvang 6 kamp        

 21:00 einde 6 kamp        

 21:30 prijsuitreiking en foute party (ook voor niet 6 kamp deelnemers, zoals, teamvrouwen, support- 
   ers, mensen die zin hebben in een feestje, Kolping Boys 2 etc.etc)     
 01:00 einde en voorbereiding op de feestdag en avond van de dag erna.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER ZESKAMP VRIJDAGAVOND 24 APRIL  
 
De velden hieronder volledig invullen aub.          

Teamnaam:          

Teamleden:  Naam:   Mailadres voor Info:      

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7 Dame:         

8 Coach:        Telnr:   

9 Reserve:         

Inschrijven?? Voor 15 maart 2009. Stuur dit formulier digitaal naar kolpingboys70jaar@live.nl of geef het aan: Gerben van 
der Waal, Gerard Bobeldijk, Dirk Molenaar, Michael Schelhaas, Lotte de Cock of Arjan Brammer.    
      

Zie voor meer info, het formulier en details: www.kolpingboys70jaar.nl    
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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PAASTOERNOOI 2009
Het Paastoernooi 2009.

Wijziging deelnemersveld !
We krijgen een tweede Engelse deelnemer op het toernooi.
Het Zuidengelse Southend United vervangt het Zweedse Malmö FF bij de D-pupillen (U13) en dat betekent, 
dat ons eigen D-elftal zijn laatste poulewedstrijd tegen de Engelsen speelt.

Hulptroepen gevraagd !
Uiteraard kunnen we weer veel mensen op de Goede Vrijdag gebruiken om het complex er wederom  piekfi jn 
uit te laten zien. Terreinmanager Martin Wijnen heeft zijn plannen al op papier gezet en hij kan nu al rekenen op 
een aantal enthousiastelingen die zich al opgegeven hebben: Peter Spijker, Rens Langedijk, Thijs van der Oort, 
Roy Rowinkel, Barry Wijnen, Co Joppe, John van der Oort en zelfs Jan van den Bout heeft zich laten ontvallen 
graag bij de werktroepen te horen.
Wie Goede Vrijdag (10 april) wil meehelpen kan even een telefoontje aan Jan Kraakman 
(072-5742132) geven of een mailtje sturen: jm.kraakman@quicknet.nl 

Verder heeft Simon Jongkind een drietal extra snackverkopers nodig, omdat we het komende toernooi met 2 
snackwagens gaan draaien.
Wie interesse heeft om 2 dagen (11 en 12 april) pro deo snacks te willen verkopen, moet even een belletje aan 
Simon geven : 06-53353370.

Simon is tevens het adres waar prijzen voor de verloting afgegeven kunnen worden !

Assistent-scheidsrechters zijn bekend !
Wegens de verjonging van ons scheidsrechterskorps schuiven de oud-gedienden door naar een positie aan de 
zijlijn., zodat ze hun jonge collega’s kunnen bijstaan met raad.
De volgende coryfeeën maken op Paaszaterdag hun opwachting:
Piet Ruijs, Joery Rowinkel, Ad van der Hoeven, Ton Vrasdonk, Jan Bolt(jr.),André Liefaard,
Simon Schram, Jan Mienes, Hans Kooij, Marco Visser, Paul Kramer, Angelo Kokkelink,
Cees Marees, Arjen van der Velden, Ron Snijders en Emiel Bramer.

Uit het archief……………………….
Natuurlijk hebben we in de voorgaande jaren al eens gemeld wie er zoal, als jeugdspeler, aan ons Paastoernooi 
hebben deelgenomen: Arjen Robben (nu Real Madrid), Ron Vlaar (nu Feijenoord),
Kees Luijcks (AZ), Ruud Vormer (nu Roda JC), Dirk Marcellis (P.S.V.) Harris Medunjanin en Jermaine Lens 
(AZ). We hebben de spelerslijsten van de laatste 4 Paastoernooien even onder de loep genomen en kwamen 
daar interessante namen tegen.
We zetten ze even op een rijtje:

2004:     2005:    2006:    
Siem de Jong (toen de Graafschap) Stijn Wuijtens (P.S.V.)  Stijn Wuijtens (P.S.V.)
Luuk de Jong (de Graafschap) Mitchell Donald (Ajax) 
Marvin Emnes (Sparta)  Jordy Brouwer (toen Ajax) In het laatste Paastoernooi
Erik Falkenburg (Sparta)      (2007) zullen ongetwijfeld ook
Skodram Metaj (FC Groningen)     bekende spelers geschitterd 
Tom Hiariej (FC Groningen)      hebben, maar zij zijn nog niet
Stefan Nijland (toen FC Groningen)     doorgedrongen tot de
Jeroen Veltmate (FC Groningen)     seniorenselecties !
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PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG
Zaterdag 21 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Kon. HFC A1  14:45  Beumer, L.
B3 KSV B2  14:45 14:15 H. Berghammer
B5 Kolping Boys B4  14:45 14:15 J. Mienes
MC2 Berdos MC1  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
B1 ZOB B1  12:15  Augustin, B.
B4  Zondag 22 februari terreindienst!
B4 Kolping Boys B5  14:45 14:15 J. Mienes
B6 Volendam  B4  12:00 10:45 
MB1 Schagen MB1  13:00 12:00 
C1 Alkm. Boys C1  12:00  Walta, J.
C2 Sp.Krommenie C1  12:00 10:45 Velden, A. v.d.
C3 Dirkshorn C1  11:00 10:00 
C5 HSV C5  12:30 11:30 
C7 Koedijk C8  12:45 11:55 

                  

Zaterdag 28 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 Zaanlandia A1  14:45  Weezenbeek, A.B. van
B4 SVW 27 B5  14:45 14:00 R. Aafjes
B5 Zondag 1 maart terreindienst!
B5 Hollandia T B2  14:45 14:00 E. van Dronkelaar
B6 Purmersteijn B5  14:45 14:00 J. Mienes
C1 Wherevogels  C1  13:15  Terband, J.C.
C5 Foresters de C5  13:15 12:30 F. Veel
C7 Alkm. Boys C2  13:15 12:30 J. Kraakman
MC1 Blokkers De MC1  13:15 12:30 H. Berghammer
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
MA1 Bergen MA1  14:00 13:00
B1 Zouaven De B1  14:45  Zwol, R.C. van
B3 Koedijk B4  14:45 13:55 
MB1 Jong Holland MB1  11:15 10:15 
C2 AFC 34 C2  10:30 09:30 Polatci, O.
C3 SVW 27 C4  14:45 13:45 
C4 Berdos C3  12:00 11:00 
C6 Foresters de C6  10:00 09:00 
MC2 Victoria O MC1  14:00 13:00 

Juniorencommissie

Voorzitter:                 Richard Meijer          06-51603833
Secretaris/penningmeester:  Raijmond de Niet     06-53607334
Wedstrijdsecretaris:  Piet Ursem              072-5152633/06-15477268
A-coördinator:           Michael Schelhaas   06-10584148
B-coördinator:          Evert v. Dronkelaar     072-5721403
C-coördinator:          Plien Kok                 072-5626923/06-13643036
Meisjes -coördinator: Marion Dolsma 06-55170176

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 21+22 februari

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 28 februari+1 maart

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 21 februari

08:30 uur: Junioren A2

12:45 uur:  Junioren A2

 

Zondag:  22 februari

09:30 uur:  Junioren B4

13:15 uur:  Junioren B4

 

Zaterdag:  28 februari

08:30 uur: Senioren 2

12:45 uur: Senioren 2

 

Zondag:  1 maart

09:30 uur:  Junioren B5

13:15 uur: Junioren B5

 

Secretariaat:  

Zaterdag:  21 februari

Paul Konijn en Jan Bolt

 

Zaterdag:  28 februari

Paul Konijn en Ton Groot

 

Dinsdag 24 februari

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek Scheidsrechter
C1 Reiger Boys C1  19:00  Oostindien, F.J.R.
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NIEUWS JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren.
Op zaterdagmiddag moesten 2 kampioenskandidaten, A1 en C3, allebei een uitwedstrijd spelen.

A1, zonder een aantal vakantiegangers en zonder de geblesseerde Ryan Esser, ging naar het laaggeklasseerde ADO’20 A1. 
Vooraf werd er door de mannen van trainer Mark en coach Jos tegenop gezien, want de thuiswedstrijd verliep na een sterk 
begin, uiteindelijk ook moeizaam. Gelukkig werd er, na een matige partij voetbal, tóch met 3-1 gewonnen en is de voorsprong 
op de nummer 2 , Kon HFC, nu 11 punten met een wedstrijd meer. En laat nu uitgerekend de Koninklijke a.s zaterdag op het 
eigen A-veld de tegenstander zijn. Er kunnen dus goede zaken gedaan worden.

Dat geldt ook voor de C3 van coach Simon. Zelf wonnen ze met 6-2 bij Blokkers C4 en ze zagen koploper Dirkshorn C1 met 3-2 
de boot in gaan bij de derde kampioenskandidaat, Westfriezen C2. Komende zaterdag speelt C3 in Dirkshorn de wedstrijd van 
de waarheid. Veel succes !

De derde wedstrijd die wél doorging was op zondag de wedstrijd van A3 tegen Schagen A2. Schagen was duidelijk een maatje 
te groot en won dan ook met 5-2.  “Van zulke tegenstanders moeten we het ook niet van hebben”, zei coach Peter Verhoeven 
na afl oop. Hopelijk kunnen we vanaf komend weekend weer eens allemáál voetballen. ’t Wordt wel weer eens tijd !!

Matige doorstart Kolping C3 tegen Blokkers

De Blokkers C4 – Kolping Boys C3
Na een wel heel lange winterstop van meer dan twee maanden eindelijk weer een competitiewedstrijd. Hoe zou het zijn met 
het wedstrijdritme van C3? Want afgezien van de trainingen en een ingelaste oefenwedstrijd was de ploeg niet meer aan de 
bak geweest.

Het viel niet mee. Excuus was wel dat een aantal vaste spelers er niet bij was wegens vakantie. Maar coach Willem Tiel-
beke had de beschikking over een aantal goede stand inns uit C2, waaronder oud-elftalgenoot Rubin Baron. Na wederzi-
jds aftasten, opende Kolping na 10 minuten al de score. Thomas kreeg de bal op rechts en tegen zijn strakke harde schot 
was de Blokkers-doelman kansloos:   0-1. Daarna werd het de wedstrijd van Rubin, zowel in positieve als negatieve zin. 
Zo trok hij de score met 4 doelpunten op naar 2-5. Maar even gemakkelijk miste de gelegenheidsspits van C3 maar liefst 
13 (!) kansen.

Het was ook een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft speelde Kolping vrij aardig voetbal. Na rust was het ‘t aanzien 
niet meer waard. Mogelijk werd dat veroorzaakt door het grote aantal wissels die niet altijd even gelukkig uitpakten. Dat Kolping 
nog 2 goals tegen kreeg, kwam door zwakke momenten van doelman Leon. Bij de eerste tegentreffer gleed hij weg (1-3). De 
tweede keer dat hij moest ‘vissen’ ,was, omdat-ie een hoge bal verkeerd beoordeelde. Via zijn handen verdween het leer in het 
doel (2-4), stompen was beter geweest. De laatste Kolping-treffer kwam op naam van Sacha in de allerlaatste minuut: 2-6.

Commentaar van de coach: “Het was niet zo best, maar we hebben er weer even aan geroken. Bovendien hebben we de drie 
punten gepakt en zijn we ongeslagen gebleven.”

Paulus

Jubileumloterij 
Kolping Boys jeugdvrienden…de kop is er af. Langzaam maar zeer gestaag werkt de jubileumcommissie toe naar 
woensdag 22 april: de start van 4 dagen feest inzake ons 70 jarig bestaan. 

Het gaat de goede kant op maar zijn we er nog lang niet. Er zijn 450 loten afgerekend en nog eens 150 loten verkocht 
maar nog niet afgerekend. Oftewel we hebben er nog een 400 te gaan. En deze gaan verkocht worden!!! En dat gaat 
ons lukken met zijn allen. En met zijn allen bedoel ik ook de pupillen en junioren, want een groot gedeelte van 
het geld wat overblijft vloeit terug naar de jeugd. 

En met een hoofdprijs van 14 dagen volledig verzorgd naar het Caribisch gebied, 2 prachtige reizen om als 
voetballiefhebber van te watertanden. Het betreft namelijk een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar 
Manchester om een wedstrijd van de Mancunians te zien en een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen naar 
Barcelona om daar de plaatselijke FC te zien schitteren. En je hebt dus nog voldoende tijd om beiden prachtsteden te 
ontdekken

Ook is het mogelijk om via een overboeking 1 of meerdere loten te kopen. Na ontvangst zal Cor Venneker ervoor 
zorg dragen dat de loten afgeleverd worden. Het bankrekeningnummer is: 14.37.71.566 t.n.v. vv Kolping Boys te 
Alkmaar. Vermeld wel even je adres en telefoonnummer.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 20 maart

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 20-feb 20:10 Uit De Kloek de Rijp 1 17497
Vrijdag 6-mrt 19:15 Thuis Oosterhout de Rijp 1 25781  Let op gewijzigd!
Dinsdag 10-mrt 21:55 Uit De Oostwal Jong Holland 3 24930
Vrijdag 20-mrt 21:05 Thuis De Mijse Indri Vloeren 1  27729

Veteranen 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 20-feb 21:10 Uit Oosterhout Exo. Drankens. VE1 163035
Maandag 23-feb 21:05 Uit De Meijse Koedijk VE3 12774
Vrijdag 6-mrt 20:05 Thuis Sportpaleis Alkmaar Exo. Drankens. VE1 163050 
Maandag 9-mrt 21:50 Uit De Watertoren AFC 34 VE3 12959 
Maandag 16-mrt 22:00 Uit De Meent AFC 34 VE2 146911 

Dames 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Woensdag 25-feb 20:10 Thuis Sportpaleis Alkmaar Heertjes (De) DA2 24742
Woensdag 4-mrt 19:15 Uit De Mijse OZV/ de Otter DA3 25717
Woensdag 11-mrt 21:05 Thuis De Oostwal Hink Sport LSVV DA3 26331

Junioren B1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Maandag 23-feb 19:40 Uit Spartahal Schagen SZVV/Schagen B2 174201
Maandag 2-mrt 19:15 Thuis De Hoornse Vaart SZVV/ JP Dupont B1 174210
Vrijdag 13-mrt 19:00 Uit Molent. Schagerbrug    SZVV/ZAP B1 174244

Junioren B2
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.
Vrijdag 23-feb 18:45 Uit De Oostwal Vrone B1 174190
Woensdag 4-mrt 19:15 Thuis De Oostwal VVS’46 B1 174222
Woensdag 18-mrt 19:15 Thuis De Oostwal SZVV/Sparta’67 B2 174133

Voor informatie of vragen over Futsal bij Kolping Boys, bel Peter Verhoeven 072-5153952.    
 

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 februari

1.Kolping Boys 215

2.LSVV  123

3.Vrone  93

4.Limmen  89

5.AFC’34  72

Met nog ruim drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij in 
de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die 
je door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgeving: 
vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 21 februari

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Bergen D1  09:00  S. Jongkind
D3 Foresters de D4  11:30 11:00 D. Makelaar
D4 SVW 27 D6  10:15 09:45 S. de Jongh
E1 Limmen E1  10:15  P. Marees
E2 Alkm. Boys E1  11:30  A.M. v.d. Velden
E4 Koedijk E5  11:30  Justin v.d. Berg
E11 Koedijk E12  10:15 09:45 
E12 KSV E6  09:00 08:30 Ruben v.d. Velden
E13 Kolping Boys E14  11:30 11:00 Duncan Bons
F7 Koedijk F7  09:00 08:30 Iris Berkhout

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 WSV 30 D1  12:00 
D8 Meervogels MD1  13:00 12:00
MD1 SVW 27 D10  11:30 10:30
E5 Foresters de E5  11:30 10:30
E6 HSV E3  10:30 09:30
E7 Duinrand S E3  12:00 11:00
E9 HSV E4  10:30 09:30
E14 Kolping Boys E13  11:30 11:00
E15 Victoria O E5  11:15 10:15
F3 Egmondia F1  09:30 08:30
F4 Duinrand S F2  09:00 08:00
F6 RKEDO F5  09:30 08:30
                         

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    

Zaterdag 28 februari

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Reiger Boys D1  11:30  M. Stigter
D2 HSV D2  09:00  Jan Bolt
D3 Meervogels 31 D2  11:30 11:00 S. de Jongh
D4 Reiger Boys D6  10:15 09:45 P. Marees
E1 Castricum E1  10:15  G. Twisk
E3 HSV E2  10:15  Justin v.d. Berg
E7 HSV E6  10:15 09:45 Jasper Keuken
E8 AFC 34 E8  11:30 11:00 A.M. v.d. Velden
E9 SVW 27 E6  11:30 11:00 Ruben v.d. Velden
E15 Victoria O E6  10:15 09:45 Jesse Tielbeke
E16 Adelbert St E3  11:30 11:00 Dex Bakkum
F2 HSV F2  10:15  Steven Dekker
F3 Flamingo s 64  F1  09:00 08:30 Tobias Sluijter
F5 Foresters de F7  09:00 08:30 Emiel Langedijk

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D5 Koedijk D5  10:00 09:10
D6 DTS D4  11:30 10:30
D7 WMC D1  10:00 09:05
D8 Reiger Boys MD1  08:45 07:55
E2 KSV E1  12:00 
E4 SVW 27 E4  09:00 
E5 Vitesse 22 E4  11:00 10:00
E10 Victoria O E4  11:15 10:15
E11 SSV E2  10:00 09:10
E13 SVW 27 E9  10:15 09:20
E14 Duinrand S E5  10:00 09:00
F1 Koedijk F1  08:45 
F4 Foresters de F4  10:15 09:15
F6 George st F1  10:00 09:00
F7 Flamingo s 64  F2  09:30 08:40
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JUBILEUMLOTERIJ

Jubileumloterij 
Kolping Boys jeugdvrienden…de kop is er af. Langzaam maar zeer gestaag werkt de jubileumcommissie 
toe naar woensdag 22 april: de start van 4 dagen feest inzake ons 70 jarig bestaan. 

Het gaat de goede kant op maar zijn we er nog lang niet. Er zijn 450 loten afgerekend en nog eens 150 
loten verkocht maar nog niet afgerekend. Oftewel we hebben er nog een 400 te gaan. En deze gaan 
verkocht worden!!! En dat gaat ons lukken met zijn allen. En met zijn allen bedoel ik ook de pupillen en 
junioren, want een groot gedeelte van het geld wat overblijft vloeit terug naar de jeugd. 

En met een hoofdprijs van 14 dagen volledig verzorgd naar het Caribisch gebied, 2 prachtige reizen om 
als voetballiefhebber van te watertanden. Het betreft namelijk een 3 daagse verzorgde trip voor 2 personen 
naar Manchester om een wedstrijd van de Mancunians te zien en een 3 daagse verzorgde trip voor 2 
personen naar Barcelona om daar de plaatselijke FC te zien schitteren. En je hebt dus nog voldoende tijd 
om beiden prachtsteden te ontdekken

Ook is het mogelijk om via een overboeking 1 of meerdere loten te kopen. Na ontvangst zal Cor Venneker 
ervoor zorg dragen dat de loten afgeleverd worden. Het bankrekeningnummer is: 14.37.71.566 t.n.v. vv 
Kolping Boys te Alkmaar. Vermeld wel even je adres en telefoonnummer.

FANSVANATOTZ, de stand
De tussenstand per 16 februari

1.Kolping Boys 215

2.LSVV  123

3.Vrone  93

4.Limmen  89

5.AFC’34  72

Met nog ruim drie maanden voor de boeg staan wij  bovenaan met de actie van FANSVANATOTZ. Dankzij jullie hulp hopen wij in 
de zomerperiode tegen het grote en de misschien aanstaande kampioen AZ te oefenen.Dat zou toch een  mooie afsluiting van de 
feestelijkheden rondom het 70 jarig bestaan van onze club zijn.!

- Schrijf je gratis in op WWW.FANSVANATOTZ.NL en breng je stem uit op onze mooie club Kolping Boys. p.s. Vergeet niet de 
aanvraag van de gratis clubkaart aan te vinken, anders word je stem niet meegeteld! 

- Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die de clubkaart niet heeft aangevinkt. Doe dit alsnog met je inlogcode die 
je door AZ is toe gemaild, dan zal je stem op Kolping Boys in de ranglijst meegeteld worden.

Er kunnen ook meerdere personen op 1 emailadres en/of huisadres aangemeld worden! Vraag ook aan je naaste omgeving: 
vrienden, kennisen, teamgenoten, collega’s, klasgenoten, ouders, ooms, tante’s, nichtjes, neefjes enz. of ze zich willen 
inschrijven en hun stem uitbrengen op Kolping Boys.
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PUPILLENVERSLAGEN
Derde ronde beker

Foresters  D3–Kolping Boys D3

Eindelijk weer voetballen en wel voor de 
beker. Na een goede warming up,geleid 
door Sjoerd waren we er helemaal klaar 
voor. Op het kunstgras startte de thuis-
ploeg iets beter dan wij. Goed optreden 
van Christiaan voorkwam een bijna zeker 
doelpunt. Toen kwamen wij beter in ons 
spel. Na wat kansjes van Diandro kreeg 
Giovanni de bal op de zestien en krulde 
de bal laag in de hoek langs de keeper. 
0-1. Dat was een opsteker tegen deze 
sterke tegenstander. Tobias (geleend van 
de D4)deed zeer nuttig werk,een echte 
stofzuiger. Hij onderschepte regelmatig  
de bal en zette de aanval in. De spitsen 
werden goed bereikt en schoten goed  
en hard op doel, waar de keeper het een 
aantal keren  moeilijk mee had en de 
bal ook twee maal achter elkaar losliet 
waardoor Sjoerd ook even zoveel in de 
rebound kon scoren . 0-3  Na nog een 
goede vrije trap van Berry nam Foresters 
het heft weer in handen,dat resulteerde 
dan  ook in een tegendoelpunt,het was 
een onhoudbare hoge bal. 1-3. Maar ge-
lukkig nog voor de rust scoorde supers-
pits Giovanni de 1-4. Een beetje gefl at-
teerd maar SO WHAT!!

In het begin van de tweede helft vloeide 
de krachten al een beetje weg. Wed-
strijdritme???? Zodat Battal als echte 
laatste man ging spelen, wat hij zeer 
goed deed. Maar de Foresters viel met  
man en macht aan waardoor we toch 
een aantal maal door het oog van de 
naald kropen. We hadden  dus het geluk  
aan onze zijde . Zelf kregen we ook nog 
kansen,Diandro twee maal alleen voor 
de  keeper , maar  helaas hij faalde. 
Lars bepaalde uiteindelijk met een mooi 
schot de eindstand 1-5. Een zeer goed 
resultaat , op naar de volgende beker-
ronde .

We willen hem winnen die grote beker.

JORDI

9 tegen 9.
We gingen omkleden en daarna 
gingen we naar de bestuurskamer en 
daar legde Joery alles uit. Op een bord 
waar je met stift op moet tekenen.

Daarna gingen we warm lopen voor de 
wetstrijd. Toen gingen we weer naar de 

bestuurskamer en daar zei Joery op 
welke plek je stond of wie wissel stond. 
In het begin stonden Jonne en Tom 
wissel.

Eerst scoorde Vitesse. Toen stond het 
1-0  We speelden niet zo goed in de 
eerste helft. Maar later scoorde Gilliano. 
Iedereen was blij.

Toen de eerste helft voorbij was gingen 
we weer naar de bestuurskamer en daar 
legde Joery alle dingen uit die we slecht 
deden.Toen begon de tweede helft daar 
speelde we veel beter vond ik.

Toen scoorde Joréno uit een hoek-
schop van Gilliano. Toen stond het 2-1 
voor Kolpingboys. En zo eindigde de 
wedstrijd ook. 

Allemaal goed gespeeld.

Jonne hoogland datum:13-2.

 KSV E8- Kolping Boys E16

Dik ingepakt en de kou trotseren gin-
gen de mannen van E16 op weg naar 
Heerhugowaard. Daar aangekomen was 
het nog even spannend want vanwege 
de vorst (het was ’ s ochtends nog – 5 
graden!) werd het veld druk door de her-
en organisatoren gevoeld en gestampt 
om te zien of het veld spelenswaardig 
was. Na wat gesleep met doeltjes en 
een wijziging van veld konden we dan 
toch van start gaan. 

Helaas moesten de mannen van E16 het 
dit keer zonder de snelheid van Jurian en 
de techniek van Daan stellen, maar ze 
waren er klaar voor. Met een soort van 
wintersport gevoel stonden de toeschou-
wers in het zonnentje de heren aan te 
moedigen. Helaas kregen we de eerste 
helft 2 doelpunten tegen en raakte onze 
verdediger Ruben geblesseerd. Maar ti-
jdens de rust werd een nieuwe tactiek 
besproken en gingen de mannen met de 
zogenaamde 3-2-1 opstelling het veld 
weer in. En hoe! Ook Ruben was weer 
terug. Klasse hoor! Na enkele minuten 
scoorde Anino de 2-1. De mannen kre-
gen de smaak te pakken. Maar helaas 
frommelde KSV toch weer een bal bij 
ons in het doel en bleef de achterstand 
2 doelpunten door 3-1. Niet gehinderd 
door enige teleurstelling maakte Nick 3-
2. Het gejuich aan de kant van de lijn 
werd steeds harder want het voetbal 
werd al mooier. Jammer voor E16 dat de 
bal in het verkeerde doel werd gescho-

ten 4-2.  Daarna kwam als snel de 5-2 
en dat ondanks de inzet van verdediger 
Kawish en doelman Nicholas. Maar we 
waren nog niet verslagen. Anino maakte 
na een gemiste poging van Nick en een 
kans van Dean voor het doel toch nog 5-
3. Over het doelpunt daarna hebben het 
maar niet meer 6-3. 

Trainer Jan kan echter trots zijn op zijn 
werk, want het super trio van deze wed-
strijd Dean, Nick en Anino hebben een 
knap staaltje voetbal laten zien.  Gelukkig 
kon Stan nog 6-4 scoren maar de heren 
werden nu wel moe. Gevochten tot het 
einde met een prachtige wedstrijd voor 
de toeschouwers werd het uiteindelijk 
8-4. Maar……. We kunnen terugkijken 
op een super mooi gespeelde wedstrijd. 
Top mannen! Hoe zo vol! Dan kunnen ju-
llie zelfs trotse verliezers zijn. 

Carin (moeder van Anino)

HSV F4 – Kolping Boys F5 (6-5)

Zaterdagochtend, koud, keihard veld, 
nog wit van de nachtvorst. Uit tegen 
HSV dat al twee keer op rij kampioen 
is geworden. Maar ons team is ook 
herfstkampioen geweest! Dus, we ver-
wachten een stevige pot.

Jammer genoeg lopen de jongens uit 
Heiloo in de eerste minuten al uit naar 
3-0. Wij gleden nog wat uit over het veld 
en vergaten ook wel eens dat verdedigen 
er ook bij hoort. Later ging het beter en 
Luke scoorde tweemaal. In de rust met 
zijn allen op de massagetafel, maar gek 
genoeg ging het na rust weer mis in de 
eerste minuten. Nu stond Tom op doel 
maar HSV liep uit tot 5-2. Eén bal leek  
nog niet over de lijn, maar de scheids 
telde hem al. Ons team liet de koppies 
niet zakken. We kwamen terug. Vlak 
voor tijd stond het 6-5. Jesse werd door 
die stevige tegenstander omver geduwd, 
op een paar meter van het doel. De sc-
heids zag het maar gaf slechts een vrije 
trap. Het bleef 6-5. 

Luc


