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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, 
                Ma1, B1, B2, C1, C2 
Telefonisch:  0900-9311 West 1 cat. B=Overige elftallen

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

De Aftrap 

Nog een kleine drie weken en dan is het weer zover, de eerste klaverjasdrive 
van het seizoen. Deze vind plaats op vrijdag 17 oktober, aanvang 20:00 uur.

Het eerste verloor afgelopen weekend nipt van Purmersteijn en de week 
ervoor met 2-1 van Flamingo’s.

Door het wegvallen van een aantal elftallen is het schema van de terrein-
diensten aangepast, deze versie vinden jullie op pagina 6 van deze Treffer.

De tussenstand van de Supertoto van het eerste staat  in deze Treffer.

De redactie
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PUPIL VAN DE WEEK

De wedstrijdballen voor de wedstrijd:

Kolping Boys 1 - SVW ‘27 1
Zijn beschikbaar gesteld door:

Intersport Megastore
5000 m2 Sport en Lifestyle

Noorderkade 154, 1823 CJ Alkmaar Winkelcentrum Noorderarcade
072-5140600

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

Naam:        Bernd Laas
Leeftijd:        12
Team:        D4
Positie:        Middenvelder
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  5
Op welke school zit je?     PCC
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?    Stijn Schaars
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Frank Rijkaard
Welke muziek vind je mooi?    Pop muziek
Wat is je lievelingseten?     Spaghetti
Wat zijn je hobby’s     Voetballen en saxofoon spelen
Wat is je lievelingswens?    In Kolping Boys 1 spelen

  
PUPIL VAN DE WEEK  bij de wedstrijd Kolping Boys 1–SVW ‘27 1
Naam:        Daan Bekker
Leeftijd:        12
Team:        D2
Positie:        Aanvaller
Hoeveel jaar voetbal je al bij Kolping Boys?  4
Op welke school zit je?     Jan Arentsz college
Welke voetbalclub is je favoriet?   AZ
Welke speler is je voorbeeld?    Moussa Dembele
Wie vind je de beste voetbaltrainer?   Willem Tielbeke
Welke muziek vind je mooi?    Alle muziek
Wat is je lievelingseten?     Shoarma
Wat zijn je hobby’s     Voetballen en computeren
Wat is je lievelingswens?    Profvoetballer worden bij AZ
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PROGRAMMA ZONDAG

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4+5 oktober

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 11+12 oktober

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 4 oktober

08:30 uur: Senioren 11

12:30 uur:  Senioren 11

 

Zondag:  5 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

 

Zaterdag:  11 oktober

08:30 uur: Senioren 5

12:30 uur: Senioren 5

 

Zondag:  12 oktober

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

Secretariaat:  

Zondag:  5 oktober

08:30 uur:  Ome Jaap en

 Jeroen Wijts

13:00 uur: Janneke Ruijs

 

Zondag:  12 oktober

08:30 uur: Co Joppe

13:00 uur Ton Vrasdonk

Zondag 5 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
1e SVW 27 1 14:00  R.J.Sanou
4e Egmondia 4 12:00 11:00 P.Kramer
5e Vrij   
7e Victoria O 5 10:00 09:00 I.Aydogan
9e Foresters de 7 10:00 09:00 A.v.d.Hoeven
10e Victoria O 7 14:00 13:00 M.Visser
11e Zaterdag 4 oktober terreindienst!
11e Vitesse 22 11 14:00 13:00 N.Pater
Da1 Purmerend DA1 14:00  J.Haagsman
Da2 Medemblik DA1 10:00 09:00 K.de Goede
A2 Hugo Boys A1 12:00 11:00 A.Kokkelink
A3 Vrij   

Uit
Elftal      Tegenstander          Aanvang   Vertrek 
2e DEM 2 11:30 
6e Schagen 5 11:30 10:15
8e SSV 3 10:00 09:00
Da3 ZAP DA1 14:00 12:15
B2 Monnickendam B1 12:45 11:00
                  

Zondag 12 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
2e Fort. Wormerv. 2 11:00 10:00 J.Wezepoel
6e SVW 27 6 10:00 09:00 N.Neuvel
8e Duinrand S 3 12:00 11:00 K.de Goede
Da3 Winkel DA2 14:00 13:00 A.Kokkelink
A3 Koedijk A3 12:00 11:00 P.Kramer
B2 Spartanen B1 10:00 09:00 J.P.Jambroes
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
1e Hellas Sport 1 14:00 
4e Vrone 4 14:00 13:00
5e Zaterdag 11 oktober terreindienst!
5e Duinrand S 2 11:00 09:45
7e Dynamo 3 11:30 10:30
9e AFC 34 6 10:00 09:00
10e Alkm. Boys 11 10:00 09:00
11e Limmen 8 14:00 12:45
Da1 Berghuizen DA1 14:30 
Da2 Koedijk DA1 14:00 13:00
A2 Helder Den FC A1 10:30 09:00
                  

Terreindienst (Senioren 10)
Het Senioren 10 is afgelopen zaterdag niet komen opdagen voor terreindienst. Hiermee duperen zij de leden en vrijwilligers die 
afgelopen zaterdag gebruik hebben gemaakt van ons complex.

Volgens de afspraken in het Huishoudelijk reglement worden de betreffende 4 spelers die hun terreindienst niet hebben 
gelopen geschorst voor 1 wedstrijd, te weten de eerst volgende thuiswedstrijd  van het 10de, te weten de wedstrijd 

Kolping Boys 10 (zon) - Victoria O 7 (zon) op 5 oktober.

Bovendien wordt het 10de op korte termijn opnieuw ingepland voor terreindienst.

Gerard Venneker, secretaris v.v Kolping Boys
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EERSTE KLAVERJASDRIVE OP 17 OKTOBER 2008

De data van de klaverjasdrives voor het seizoen 2008/2009 zijn bekend. Op de volgende data vinden 
de drives plaats in de Kolping Boys kantine:

Vrijdag 17 oktober 2008    

Vrijdag 14 november 2008   

Vrijdag 12 december 2008   

Vrijdag 23 januari 2009    

Vrijdag 20 februari 2009    

Vrijdag 20 maart 2009    

Vrijdag 17 april 2009

Inschrijfgeld: 5 euro per koppel

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

En ook de ‘’nieuwe’’ Klaverjas commissie heeft weer een super hoofdprijs beschikbaar voor degene die 
5 van de 7 drives aanwezig is. Wat deze prijs precies inhoud houden we nog even geheim. 

Met de vriendelijke groet,

Monique Ebbeling, Petra Duijneveld, Tine van Tongelen, Martijn van Dijk, Carla de Jong en niet te ver-
geten Ineke Verberne

Jaarvergadering
Het verslag van de jaarvergadering van afgelopen vrijdag 26 september komt in de volgende Treffer.

Een begin en een einde
 Middels deze weg wil ik van jullie afscheid nemen in mijn hoedanigheid als elftalbegeleider. U zult misschien denken: een afsc-
heid  4 wedstrijden na aanvang van de competitie?  Om over deze vraag geen misverstanden te laten ontstaan heb ik besloten 
om middels deze brief een korte toelichting te geven. 

Ruim 2 jaar terug ben ik begonnen als begeleider en ik heb het geluk gehad dat ik in die 2 jaar 2 keer een kampioenschap 
heb mogen meemaken. Zowel in de 4e als in de 3e klasse lukte het ons om de titel op te eisen. Ik heb daar, vanzelfsprekend, 
veel plezier aan beleefd en ik heb ons jonge elftal, samen met haar trainer Rob Klanker, enorm zien groeien. Ik ben bovendien 
trots op onze spelers omdat die hebben laten zien dat ze beseffen dat talent alleen niet genoeg is, en dat ze vanuit dat besef 
keihard hebben gewerkt aan hun kwaliteiten maar ook aan hun tekortkomingen. 

Ik was van plan om na het kampioenschap  van vorig jaar te stoppen. Echter er waren nog een aantal organisatorische zaken 
te doen om zodoende te kunnen zorgen dat het kader, waarin het 1e en 2e elftal moeten presteren, goed is. Ik vind dat ik mag 
zeggen dat dit kader bij Kolping Boys nu staat en ik wil daarom nu een aantal prive-activiteiten weer gaan oppakken. Ik merkte 
nl. dat ik door het begeleiderschap aan een aantal van deze activiteiten niet toekwam (een cursus volgen, zelf wat gaan ten-
nissen etc.). 

Ik wil dan bij deze ook Rob Klanker, Jan Vrasdonk, Jan van de Bout, Peter Spijker, Paul Diependaal, vlagger Ad,de spelers van 
de selectie  en onze voorzitter Jan Brammer bedanken voor de samenwerking.

KLAVERJASDRIVE
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UITSLAGEN SENIOREN-JUNIOREN-DAMES

Zaterdag / Zondag 27- en 28 september

 Team KB Tegenstander Uitslag
 
 1e Purmersteijn 1 0–1
 2e Vitesse 22 2 4–3
 4e LSVV 5 ?
 5e Egmondia 3 1–3
 6e Vrij Vrij
 7e KSV 5 3–7
 8e Uitgeest 7 1–1
 9e GSV 3 4–1
 10e Koedijk 11 7–3
 11e HSV 7 3–1
 Da1 SJC DA1 ?
 Da2 NVC DA1 Afgelast
 Da3 DEM DA1 13–0
 A1 Volendam (rkav) A1 3–1
 A2 SRC A1 1–7
 A3 Sint Boys A1 4–3
 B1 ZOB B1 1–4
 B2 DSS B1 2–7
 B3 LSVV B3 2–1
 B4 B.O.L. B2 9–0
 B5 Alkm. Boys B2 10–2
 B6 ZCFC B2 1–3
 C1 AFC 34 C1 2–4
 C2 Fortuna Worm. C1 0–8
 C3 Rijp (de) C2 5–4
 C4 Meervogels 31 C2 5–4
 C5 Berdos C3 4–1
 C6 SVW 27 C7 ?
 C7 Reiger Boys C6 ?
 MA1 DSS MA1 0–3
 MB1 V.S.V. MB1 ?
 MC1 VIOS-W MC1 4–2
 MC2 Adelbert St MC2 4–1

Zaterdag 20- en zondag 21 september

 Team KB Tegenstander Uitslag

 1e Flamingo s 64 (de) 1 1–2
 2e Foresters de 2 3–0
 3e Castricum 3 1–5
 4e Dynamo 2 2–2
 5e HSV 5 2–3
 6e WGW 3 5–4
 7e Zeevogels 3 3–2
 8e GSV 2 4–2
 9e Limmen 11 4–3
 10e Uitgeest 13 4–0
 11e Koedijk 10 –
 Da1 Goy ‘t DA1 4–2
 Da2 Andijk DA1 0–3
 Da3 Berdos DA1 0–9
 A1 ADO 20 A1 5–3
 A2 Schagen A1 2–1
 A3 Petten A1 5–3
 B1 Zouaven De B1 3–3
 B2 Purmerend B2 1–3
 B3 JVC B3 6–1
 B4 SVW 27 B5 8–0
 B5 Jong Holland B3 –
 B6 Purmersteijn B5 3–2
 C1 Wherevogels De C1 4–1
 C2 AFC 34 C2 1–1
 C3 Zwaluwen ‘30  C1 0–4
 C4 Jong Holland C2 4–4
 C5 Duinrand S C3 1–2
 C6 Koedijk C7 4–5
 C7 AFC 34 C6 –
 MA1 vrij !! Vrij
 MB1 KGB MB1 0–9
 MC1 Schagen MC1 1–1
 MC2 Rijp (de) MC1 0–2

Ik wil tenslotte nog 1 ding zeggen over de toekomst van Kolping Boys: het is mijn stellige overtuiging dat prestatief selectievoetbal 
binnen onze vereniging maar op één manier gespeeld kan worden en dat is door continue op te leiden en onze eigen jongens 
steeds opnieuw in te passen in het 1e en 2e seniorenelftal. We zullen echter ook onze ogen niet moeten sluiten voor de tendens 
richting belonen zoals wij deze bij de andere Alkmaarse clubs zien. Ik zou het namelijk bijzonder jammer vinden als onze zelf 
opgeleide spelers  gaan uitblinken bij andere verenigingen  

Ik vind Kolping een prachtige vereniging en hulde aan alle vrijwilligers die zorgen dat het zo’n goede en gezonde vereniging blijft. 
We zien elkaar spoeding weer langs de lijn. 

 Met vriendelijke groet, 

 Sandor van der Waal
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NIEUWE INDELING TERREINDIENST
Terreindienstseizoen 2008/2009 
       
In verband met het terugtrekken van diverse elftallen, volgt 
hierbij de nieuwe indeling voor terreindiensten. Tot de winter-
stop,        

Datum:  Dag:  Elftal: 

    

4-10-08  Zaterdag Senioren 11 

5-10-08  Zondag A1 

11-10-08  Zaterdag Senioren 5 

12-10-08  Zondag B1 

18-10-08  Zaterdag Senioren 1 

19-10-08  Zondag A2 

25-10-08  Zaterdag Senioren 7 

26-10-08  Zondag B3 

1-11-08  Zaterdag Senioren 4 

2-11-08  Zondag B4 

8-11-08  Zaterdag Senioren 6 

9-11-08  Zondag B5 

Datum:  Dag:  Elftal: 

    

15-11-08  Zaterdag Senioren 8 

16-11-08  Zondag B6 

22-11-08  Zaterdag A3 

23-11-08  Zondag A1 

29-11-08  Zaterdag Senioren 10 

30-11-08  Zondag B6 

6-12-08  Zaterdag Senioren 2 

7-12-08  Zondag B1 

13-12-08  Zaterdag Senioren 10 

14-12-08  Zondag A2 

20-12-08  Zaterdag B2 

21-12-08  Zondag B3 

Seizoenstart Kolping Boys 1
 Graag wil ik u wat vertellen over de start van ons 1e elftal in de 2e klasse. Duidelijk is geworden dat na 4 wedstrijden wij 3 punten 
hebben en wij hadden op een betere start gehoopt. Echter van de 4 wedstrijden werden er 3 goed gespeeld en 1 waardeloos 
(de uitwedstrijd tegen Flamingo’s),  ons elftal kan het niveau dan ook zeker aan maar zal moeten leren dat het zakelijker moet 
worden en dat het zich niet op stang laat jagen door een tegenstander en/of een scheidsrechter.  Een goed voorbeeld daarvan is 
namelijk de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Purmersteijn.  Purmersteijn heeft overduidelijk een goed elftal met o.a. 
oud AZ-speler Olaf Lindebergh maar ook met een uitstekende spelverdeler en 2 beste spitsen. 

De eerste helft waren wij echter duidelijk de betere ploeg en kregen wij middels snel positiespel 3 goede kansen om een goal 
te maken, dit laten wij na en vervolgens scoort Purmersteijn vlak voor rust vanuit buitenspelpositie.De 2e helft hebben wij ons 
goede spel van de eerste helft niet kunnen doorzetten en dat had meer met onszelf dan met de tegenstander te maken.  Wij 
waren duidelijk van slag door de scheidsrechterlijke dwaling van de 1e helft en vergaten als het ware onszelf. Ons jonge elftal 
zal moeten leren van deze wedstrijd en zal moeten gaan beseffen dat ook het (enigzins) bespelen van een scheidsrechter tot je 
arsenaal moet gaan behoren. 

 Wij hebben echter ook alweer hele goede dingen gezien in ons elftal zoals:

-de snelle ontwikkeling van 1e jaars-senioren Jeroen Koenis, Robin de Vries en Lorenzo Doesburg. Deze jongens spelen dus ge-
woon al  weer mee op 2e klasse niveau.

-dat er op Patrick Smorenberg nog steeds geen sleet zit.

-dat Mehmet Yilmaz na een start met veel blessures afgelopen zondag de 1e helft als een vorst leiding aan zijn verdediging gaf.

-dat Fouad Charik en Louwensley Martina weer fi t zijn en op die manier de verdediging van de tegenstander pijn kunnen gaan 
doen

-dat keeper Mark Steenstra in bloedvorm is.

-en dat onze ploeg vecht voor iedere meter!

Ik heb dan ook alle vertrouwen in onze ploeg want ook vorig jaar duurde het even voordat we op stoom kwamen!

Sandor van der Waal
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PROGRAMMA JUNIOREN
Zaterdag 4 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
B1 West Frisia DP B1 13:00  N.P.M. Vriend
B3 Koedijk B4 14:45 14:00 E.v.Dronkelaar
B5 DTS B2 14:45 14:00 R. Aafjes
C3 SVW 27 C4 13:15 12:30 J. Mienis
C4 Berdos C3 14:45 14:00 F. Veel
C6 Reiger Boys C6 13:15 12:30 J.Kraakman
MB1 Marken MB1 13:15 12:30 ????
MC2 Victoria O MC1 14:45 14:00 H.Berghammer
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
A1  Zondag 5 oktober terreindienst!
A1 Zaanlandia A1 14:45 
B4 Schagen B3 15:00 14:00
B6 Hugo Boys B1 14:00 13:00
C1 Helder Den FC C1 14:30 
C2 Limmen C1 14:30 13:15
C5 Foresters de C5 13:00 12:00
C7 Alkm. Boys C2 12:00 11:00
MA1 AFC 34 MA1 14:30 13:30
MC1 Reiger Boys MC1 11:15 10:15
                  
Zaterdag 11 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang  Aanwezig Scheidsrechter
A1 SDO A1 14:45  F.M. de Koning
B4 Koedijk B7 13:00 12:15 J. Mienis
B6 Jisp B1 14:45 14:00 T. Vrasdonk
C1 Zouaven De C1 13:15  K. Dekker
C2 Berdos C1 14:45 14:00 R. Aafjes
C5 Limmen C3 13:15 12:30 E.v.Dronkelaar
C7 KSV C4 16:15 15:30 H.Berghammer
MA1 Medemblik MA1 13:00 12:15 J. Kraakman
MC1 Zeevogels MC1 14:45 14:00 R. de Wit
 
Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
B1 Zondag 12 oktober terreindienst!
B1 Foresters de B1 15:00 
B3 SVW 27 B4 14:45 13:45
B5 Vrone B3 12:45 12:00
C3 Spirit’30 C2 14:30 13:15
C4 Bergen C2 12:00 11:00
C6 Alcmaria Victrix C2 14:00 13:00
MB1 LSVV MB1 14:45 13:45

DIENSTEN: 

Kantine:  

Zat./Zon. 4+5 oktober

 Groep 4 en 3

Zat./Zon. 11+12 oktober

 Groep 6 en 5

Terreindienst:  

Zaterdag: 4 oktober

08:30 uur: Senioren 11

12:30 uur:  Senioren 11

 

Zondag:  5 oktober

09:00 uur:  Junioren A1

13:00 uur:  Junioren A1

 

Zaterdag:  11 oktober

08:30 uur: Senioren 5

12:30 uur: Senioren 5

 

Zondag:  12 oktober

09:00 uur:  Junioren B1

13:00 uur: Junioren B1

Secretariaat:  

Zaterdag:  4 oktober

Paul Konijn en Raymond de Niet

 

Zaterdag:  11 oktober

Paul Konijn en Ton Groot

 

BEKERWEDSTRIJD voor MA1 !!!
De meiden van MA1 spelen op 1 oktober om 19.00 uur een BEKERwedstrijd bij Medemblik MA1. De wedstrijd begint om 19.00 
en ze vertrekken om 17.45 !! Veel succes, meiden !

Uitwedstrijden en het vervoer !!
De juniorencommissie wijst met grote ernst op het feit, dat de ouders te allen tijden verantwoordelijk zijn voor het vervoer van 
hun zoon/dochter naar de uitwedstrijden. Dat houdt in, dat er ook wel eens gereden moet worden naar uitwedstrijden. Is er 
geen vervoer genoeg, dan zou het zomaar kunnen zijn, dat er niet gevoetbald gaat worden. 

Laat uw collega-ouders niet alles opknappen en rij dus zelf ook !
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HET WEL EN WEE VAN DE JUNIOREN
Het wel en wee van de junioren !!
Het gaat wisselend met de selectieteams. Goede resultaten voor de A1 en A2 en wat mindere successen voor de B- en C-
junioren.

A1 zit er goed in ! Tot nu toe alle 4 wedstrijden gewonnen. Zowel ADO’20(5-3) als Volendam(3-1) werden aan de zegekar 
gebonden. Vooral de zege bij Volendam was zeer knap. De concurrent S.D.O. uit Bussum komt over 2 weken op visite, maar 
eerst moet er nog met Zaanlandia afgerekend worden. Zaanlandia…….was dat niet die vervelende ploeg van vorig seizoen ? 
Gewoon  jezelf blijven en je niet uit de tent laten lokken !
A2 wist ook de 2e thuiswedstrijd tegen Schagen A1 in winst om te zetten. Het werd 2-1. Afgelopen zondag echter verloren ze 
met 7-1, zodat er een 50 % score staat. Niet gek .
A3 wist z’n eerste wedstrijd te winnen. Het werd 5-3.

De B1 zag tegen Zouaven B1 een 3-2 voorsprong in de laatste minuten teniet gedaan worden. Het werd 3-3.
De uitwedstrijd tegen Z.O.B. ging verloren(4-1) , zodat B1 onderaan de middenmoot hangt.
Ook B2 heeft het zwaar. Purmerend B2 was met 3-1 te sterk.
En zondag verloren ze, na een 2-2 ruststand, met maar liefst 7-2 ! Het zal een zware competitie worden, schatten wij in. B3 
heeft een fl itsende start gemaakt. Met 9 man werd er met 6-1 bij J.V.C. B3 gewonnen en afgelopen zaterdag was het verschil 
minimaal tegen L.S.V.V. B3 (2-1).
Ook B4 heeft het maximale resultaat uit de eerste 2 wedstrijden. Een doelsaldo van 17-0 ! Eerst uit met 9-0 winnen bij S.V.W. 
en zaterdag met 8-0 winnen van B.O.L. Ze gaan gewoon door waar ’t afgelopen seizoen eindigde !
Voor B5 was de wedstrijd tegen Alkm. Boys B2 de eerste en dat deden ze direct goed: 10-2 zege. Een smet was het 
kleedkamergedrag van enkele spelers t.o.v. spelers van B4. Dat krijgt een staartje, denken wij.
Tenslotte de B6 van Johan. Uit werd er gewonnen van Purmersteijn met 3-2. Helaas verloren ze hun eerste thuiswedstrijd van 
Z.C.F.C. met 1-3.

Voor C1 was de eerste overwinning bij Wherevogels natuurlijk geweldig (4-1). Tegen stadsgenoot A.F.C. ging het helemaal 
niet, hoewel er natuurlijk wel kansjes waren op meer. Van 0-3 werd het 2-3 en dan geloof je er uiteraard in. Een penalty deed 
de wedstrijd op slot.
C2 zit in een zeer zware klasse en dat weten ze ook. Fortuna Wormerveer rolde de equipe van Martijn van Dijk met mar liefst 
8-0 op. Gelukkig zijn niet alle tegenstanders van dat kaliber. A.F.C.’34 C2 is ook een team wat de punten moet sprokkelen. 
Onderling verdeelden ze dus de punten via een 1-1.
In C3 hebben we een team, wat hoog gaat eindigen, want ze wonnen 2 keer. De eerste wedstrijd met 4-0 en thuis tegen de 
Rijp met 5-4. Ook C4 won met 5-4 en speelde de eerste wedstrijd 4-4 bij Jong Holland. Veel scorend vermogen en een lekke 
verdediging dus.
Duinrand S was voor onze C5 net even te sterk(1-2), maar de mannen van coach Cees Louwen revancheerden zich via een 
4-1 zege bij Berdos. Nóg een 5-4 uitslag en wel voor de C6 bij Koedijk C7. De andere wedstrijd ging niet door.
C7 heeft nog geen competitiewedstrijd gespeeld.

Zwaluwen’30 C1 – Kolping Boys C3   (0-4)
Gaat Kolping Boys C3 voor de titel in de 2 klasse D van de KNVB?   

Afgaande op de 0-4 overwinning op Zwaluwen’30 zou je het haast denken. Maar gezien het vertoonde spel was de zege in deze 
competitiestart wel een beetje gefl atteerd. Desondanks was coach Willem Tielbeke dik tevreden: “ De eerste drie punten zijn 
binnen en dat is goed voor het zelfvertrouwen van de jongens.”

Na een beetje aftasten van beide kanten opende Kolping al in de 7e minuut de score. Quin verzond een dieptepass op spits 
Ruben die het vervolgens bekwaam afmaakte: 0-1. Toch werd al gauw duidelijk dat Zwaluwen een niet te onderschatte tegen-
stander was. Zeker in fysiek opzicht waren de Berkhouters met veel 2ejaars in de gelederen de meerderen. Bovendien liet de 
opbouw bij Kolping in de eerste helft veel te wensen over. Te vaak werd de bal vanuit de verdediging klakkeloos naar voren 
geramd, wat dan meestal uitmondt in inleveren.

In de 15 minuut was het echter opnieuw Ruben die uit een vrije trap raak kogelde (0-2), nadat hij even eerder de paal ook al 
had uitgetest. Daarmee kwam Kolping niet slecht weg, want met name Leon moest voortdurend zijn kwaliteiten etaleren. De 
Kolping-doelman zou in het verloop van de wedstrijd uitgroeien tot de absolute ‘man of the match’. Vlak voor rust had hij wel 
de assistentie van linksachter Dex nodig die een Zwaluwen-inzet van de lijn haalde.
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Met Emiel en Jochem als wissels bij aanvang van de tweede helft voor Charlie en Sander ging het spelpeil bij Kolping omhoog. 
Het stelde linksbuiten Julian in staat om de voorsprong te vergroten tot een veilige 0-3. Maar wat kreeg Zwaluwen’30 een 
kansen! De ploeg ontbeerde duidelijk een afmaker. Bovendien was het zoals gezegd aan uitblinker Leon te danken dat Kolping 
de nul hield, terwijl ook laatste man Amin belangrijk storend werk verrichtte.

Vlak voor tijd gleed de tot dan toe bijna onzichtbare vleugelaanvaller Justin soepel langs de Berkhoutse rechtsback om zijn 
ploeg vervolgens met een droog schot op een wel heel riante 0-4 te zetten. De buit was binnen, maar let wel: één zwaluw maakt 
nog geen zomer…

Paulus 

Kolping Boys C3 – De Rijp C2   5-4
Kolping C3 is weer terug op aarde. Na een veelbelovende competitiestart had de ploeg in dit tweede duel op een zonovergoten 
De Nollen de handen meer dan vol aan De Rijp. Want wat aanvankelijk een ‘eitje’ leek, draaide in de slotminuten uit op een 
onverbiddelijke ‘billenknijper’.

Kolping kwam goed uit de startblokken. Met goed combinatiespel werd de tegenstander onder druk gezet. Het resulteerde in 
de 5e minuut in een dieptepass van Quin op Ruben. Die lobte de bal fraai over de Rijper goalie: 1-0. En nog geen minuut later 
maakte de makkelijke scorende spits er 2-0 van na aangeven van rechtsbuiten Justin. Er leek geen vuiltje aan de azuurblauwe 
lucht.

Maar schijn bedriegt. In de 14e minuut lette laatste man Sander even niet op en dat betekende wederom aansluiting voor 
De Rijp: 2-1. Een minuut later verspeelde Quin de bal op het middenveld en dat resulteerde in de verdiende gelijkmaker: 2-2. 
Diezelfde Quin maakte het even later echter weer goed door na een mooie combinatie met Ruben 3-2 aan te tekenen. Toch 
zou het voor rust nog gelijk worden.  

Bij een aanval van De Rijp in de 25ste minuut stond de complete Kolping-verdediging te slapen: 3-3.

In de tweede helft bouwde Kolping een licht overwicht op, maar het leverde weinig op. Vooral spits Ruben toonde zich te verliefd 
op het leer. Regelmatig verzuimde hij op tijd af te spelen naar in betere positie staande medespelers. In de 55ste minuut had 
hij echter succes. Twee bevliegingen van C3’s topscorer en De Rijp keek tegen een welhaast kansloze 5-3 achterstand aan. 
Weer scheen de zon voor Kolping…

Maar de Rijpenaren gaven zich niet gewonnen. Opnieuw wisten zij snel aansluiting te krijgen. Een afzwaaier van rechts zeilde 
over een beduusde doelman Leon heen: 5-4.

Zou Kolping dan toch nog een zeperd gaan halen? Vlak voor het eindsignaal leek het erop. Sander kon niet anders dan een 
doorgebroken Rijp-aanvaller onderuit halen: penalty! De Kolping aanhang hield de adem in…aanloop, schot… en keeper Leo 
stopt de slecht genomen strafschop! Het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter De Wit komt dan als een oplucht-
ing.

Commentaar van coach Willem Tielbeke: “ Je ziet dat mijn jongens fysiek nog te kort komen. Dat zullen we deze competitie nog 
wel vaker tegenkomen. Ik probeer ze met elkaar aan het voetballen te krijgen, maar dat kost tijd.”

Paulus

ADO 20 B4 - Kolping Boys B4  (0-10)    13 september 2008
Uit voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen ADO 20  in Heemskerk, leverde een fi le op bij de afslag op de A9, Zwarte Markt.
Om 15:00 uur gingen we van start de B6 al speelde het veld er naast.Besloten was dat er drie keer een wissel zou plaats vinden 
en dat er 2 spelers de gehele wedstrijd zouden spelen.

ADO 20 ging gelijk hard en fel van start, de scheidsrechter lied te veel toe. In het begin schrokken we daar een met een beetje 
geluk bleef het 0-0.Na 17 min. werd er voor de eerste keer gewisseld, Jasper, Devon, Rick en Kevin kwamen het veld in. In de 
18e min. Kreeg Jasper Bakker de bal van Wouter Korse en sneed door de verdediging heen van ADO 20. Daar schoof hij de bal 
langs de keeper en tikte 0-1  in.In de 27e min. onderschepte Thiemo Koster de bal op het middenveld en maakte een lange 
rush, hij lepelde 0-2  in het doel. Dat was tevens de ruststand.

In de rust besloten we van 4-3-3 naar 4-4-2 te gaan spelen.In de e min. was het Jasper Bakker die de bal op het middenveld 
veroverde en door de verdediging van ADO 20 slalomde. Daar door trok hij spelers naar zich toe en kon Wouter Korse de 0-3 
aantekenen. De 8e min. kreeg Yannick Zuurbier de bal van Wouter Korse vanaf rechts. Het was met de vanaf links meegelopen 
Yannick dan ook niet moeilijk om de 0-4  in te tikken. Dat het na de 0-3 een knop om ging bij ADO 20 was duidelijk, maar bij 
0-4 knapte er iets. In de 10e min. Redde onze keeper Justin van den Berg op een fraaie wijze zodat de knop niet terug gezet 
zou worden.

Ondanks het harde speel van ADO 20 bleven we breed spelen en tussen hun linies. In de 15e min. was het Yannick Zuurbier 
die de bal van Jasper Bakker en deze met een hakje door tikte naar Thiemo Koster, 0-5.  Nog geen minuut later was het Thiemo 

VERSLAGEN JUNIOREN
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Koster die de bal op Yannick Zuurbier speelde 0-6. De verdediging had het op links de gehele wedstrijd erg zwaar met hun rech-
tsbuiten. Maar Devon Hoogland streed dapper op elke m2, dat hij na telkens de bal veroverd te hebben ook aan opbouwen toek-
wam, bewijst dat hij er weer stond. Op rechts stond Johan van der Sluis om hun andere vleugelaanvaller de doorgang te beletten. 
Het duurde tot de 25e min. toen Yannick de bal van Barry de Koning kreeg en deze stifte over een verdediger va ADO 20 heen op 
Thiemo Koster, Thiemo omspeelde de keeper, 0-7.  In de 28e min. kwam Rick de Moel vanaf links door de verdediging van ADO 
20 heen, hij speelde de bal op Steven de Jong.Steven ging een mannetje voorbij en schoot droog vanaf de rand 16  in het doel, 
0-8.Nog geen 2 min later kreeg Kevin Leeuwenkamp de bal van Robin van Velthuizen, 0-9.

In de 35e min. was het Rick de Moel die de bal op het middenveld veroverde, deze doortikte op Jasper Bakker, die ging 1 mannetje 
voorbij en tikte de bal door op Yannick Zuurbier. Met en een tweetje terug op Jasper die de eindstand op 0-10 bepaalde.

De scheidrechter vond de slachtbank toen wel genoeg en fl oot 5 min. voor tijd af. Dat de verdediging weer als vanouds stond met 
verdedigers als Sander Makkes, Joost Heuse, Steven de Jong, Barry de Koning en Devon Hoogland. Op het middenveld hadden 
we stofzuigers als Robin van Velthuizen,Kevin Leeuwenkamp, Rick de Moel en Arthur Pijpaert.

Arthur Pijpeart had zich helemaal leeg gespeeld, en kwam uit zich zelf wisselen.  Zo zijn we als B4 begonnen, waar we als C4 
gestopt zijn.

Een Trouwe Supporter

SVW 27 B5 - Kolping Boys B4  (0-8)    20 september 2008
Na een paar vriendschappelijke wedstrijden, gaan we zaterdag eindelijk voor de competitie. Gelijk tegen op papier een zware 
tegenstander SVW 27 uit, altijd lastig. Zij mochten hard spelen van de scheidsrechter en wij niet. Maar goed we gaan voorzichtig 
van de kan af, na instructies van de coach. Het team was iets veranderd ten opzichte van de C4 van vorig jaar.

Stefan Hogewoning heeft een zaterdagsbaantje en is gestopt. Nieuw is Rick de Moel die al ruim een jaar met ons meetraint en 
afkomstig is van Koedijk. Thiemo Koster had 3 jaar geleden al een seizoen met dit team gespeeld, en heeft intussen een  tijd in 
de selectie gespeeld. Tot onze grote verrassing stond afgelopen zaterdag nog een 16e speler klaar om met ons mee te doen.

Hij moest zich melden en kwam uit de pas opgeheven B7, zijn naam is Thijs Wever. Zo nu de wedstrijd. In het begin ging de strijd 
gelijk op, Kolping Boys speelde wat afwachten tegen deze forse tweede jaar B. maar na 10 min, namen we toch het initiatief. Hoe 
wel we steeds in de aanval waren lukte het niet om te scoren. Het duurde tot de 37e min toen Johan van der Sluis vanaf links de 
bal van Thiemo Koster kreeg en wist wat hij er mee moest doen 0-1, Tevens de ruststand. In de kleedkamer kregen de jongens 
te horen dat ze op de goede weg waren en dat we het brééééd moesten houden. Het duel niet opzoeken, maar laat SVW 27 mar 
achter ons aanlopen’, dus lekker tikken.

Achterin stond Steven de Jong samen met Rick de Moel en Sander Makkus een wereld partij te spelen. Dat Devon Hoogland als 
kleinste speler de grootste speler van SVW in zijn achterzak had moeten we apart vermelden. Barry de Koning stond als voorstop-
per. De middenvelders waren Kevin Leeuwenkamp, Johan van der Sluis, Robin van Velthuizen, Jasper Bakker en Thijs Wever.

Voor konden we beschikken over Wouter Korse, Thiemo Koster en Yannick Zuurbier. Het duurde tot de 15e min. in de tweede helft 
dat Thiemo Koster  de bal ingooide naar Jasper Bakker. Jasper trok naar links en speelde de bal over een verdediger en speelde 
naar  Kevin Leeuwenkamp, welke de bal geplaatst in het net speelde 0-2. Nu nog even doordrukken, ja hoor in de 23e min. was 
het weer raak Johan van der Sluis kreeg de bal van Robin van Velthuizen en speelde deze door op Wouter Korse. Wouter haalde 
hard uit 0-3. 

Daarna ging het snel, in de 28e min. uit een voorzet van Rick de Moel schoot Thiemo Koster de 0-4  in. Daarna kreeg Yannick 
Zuurbier zijn eerste gele kaart, door in de strafschopgebied van SCW 27 de bal met de bal te slaan op 2 á 3  meter van de sc-
heidsrechter. In de 30e min. gaf Yannick Zuurbier de bal aan Steven de Jong, Steven ging door het hart van de verdediging en 
maakte 0-5. Nog 10 min. spelen, dus we zetten een tandje hoger, in de 35 min. gaf Jasper Bakker de bal aan Wouter Korse, die 
schoot  loeihard van de rechter fl ank, 0-6. In de 36e min. was het Wouter Korse die in het stafschop gebied werd getackeld. Yan-
nick Zuurbier leg de bal neer op de stip, draaide zich om, nam een aanloopje en schoot, 0-7. In de 38e min. was het Jasper Bakker 
die de bal kreeg van Steven de Jong, en deze naar Kevin Leeuwenkamp speelde.

Kevin haalde hard uit en bepaalde de eindstand op 0-8

Een Trouwe Supporter

VERSLAGEN JUNIOREN
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Kolping Boys B4  - BOL B2 (9-0)   27 september 2008.
Bol B2 had de week er voor met 0-5 gewonnen, van Koedijk B5.

Dus we waren gewaarschuwd.

Voor de wedstrijd hoorden we dat het merendeel van het team tweede jaar B waren en dat kon je ook al goed zien.

De start was goed, we hadden er veel pech met het afronden van onze kansen. De supporters moesten tot de 17e min. 
wachten, toen kreeg Arthur Pijpaert van uit een en corner de bal op zijn hoofd en kopte deze door naar Joost Huese. Joost 
haalde van dichtbij uit en het was 1-0.

In de 32e min. ging Robin van Velthuizen  al struikelt over twee tegenstanders naar de grond, maar hij wist de bal toch nog bij 
Jasper Bakker te krijgen. Jasper tikte de bal terug op Steven de Jong, en deze maakte de 2-0. Na 38 min. Kregen we een ingooi 
op de helft van BOL aan de rechter kant. Kevin Leeuwenkamp gooide de bal naar Steven de Jong, die speelt de bal naar Robin 
van Velthuizen. Robin ziet dat Arthur Pijpaert een gaatje trekt, war een speler in BOL intrapt. Dus de bal naar Yannick Zuur-
bier, deze bepaald de ruststand op 0-3 Na de Limonade vlogen de ballen in het netje van BOL. In de 2e min. maakte Yannick 
Zuurbier de 0/4 uit een voorzet van Wouter Korse. In de 7e min. was het Thiemo Koster die Robin van Velthuizen vanaf rechts 
bediende, 0-5. De verdediging met Joost Heuse, Barry de Koning, Sander Makkus en Devon Hoogland zorgde er gezamenlijk er 
voor dat Justin van de Berg de nul kon houden.

Daarvoor speelde afwisselend Rick de Moel en Steven de Jong als opkomende verdedigers, zij ondersteunde het middenveld. 
In de 12e min. was het Sander Makkus de ie de bal veroverde op zijn tegenstander en de bal zacht doorschoof op Jasper 
bakker, die ging een speler van BOL voorbij en paste de bal op Wouter Korse, die haalde weer eens hard uit en had dit keer 
meer geluk, 6/0. Jammer dat Wouter dat niet eerder had 2 keer op de paal, 1 keer op de lat en 2 keer naast.

In de 20e min. was het er druk in het strafschopgebied van BOL, zij verdedigde met man en macht, het leek wel een fl ipperkast. 
Uit de kluts van een BOL speler kwam de bal via de keeper bij Arthur Pijpaert 7-0. Nog geen 2 min. later Nam Steven de Jong 
een korte corner van links op Rick de Moel. Rick speelde over het hele veld naar rechts, waar Thiemo Koster in kwam lopen, 
8-0.  In de 35e min. werd de eindstand bepaald op 9-0 door Yannick Zuurbier, weer uit een kluts van spelers. Volgende week 
staat DTS B2 te wachten, DTS staat op de tweede plaats zonder verliespunten.

Een Trouwe supporter.

20 september 2008

JVC B3 – Kolping Boys B3 (1-7) 
Na enige weken van trainen en enkele oefenwedstrijden was het dan eindelijk zover. De jongens van de B3 konden nu dan echt 
beginnen met de competitie. Op deze eerste speeldag stond er een wedstrijd gepland tegen JVC uit Julianadorp.

De B3, een team dat op papier uit 16 spelers bestaat, moest deze wedstrijd echter starten met negen spelers. Bij de begelei-
der waren twee afberichten binnengekomen, wat betekend dat er maar liefst vijf “spelers” zonder opgaaf van reden hadden 
besloten om hun teamgenoten zachtgezegd te laten barsten. Een dikke pluim voor deze fantastische teamgenoten. Als je een 
dergelijke instelling hebt als deze jongens, stop dan met voetballen en ga iets doen waarbij je andere niet de dupe laat worden 
van deze waardeloze mentaliteit, of beter gezegd totaal gemis aan mentaliteit.

Voor de jongens die wel wilden voetballen stond nu een onmogelijke missie te wachten. De tegenstander, waarbij wel iedereen 
wou voetballen, zag met enig leedvermaak aan dat onze B3 met maar negen spelers aan de wedstrijd moest beginnen. Na 
de aftrap was het dan ook als snel raak voor JVC. Binnen vijf minuten kwam JVC op 1-0 en Kolping Boys leek regelrecht af te 
stevenen op een grote nederlaag. Met de aangepaste tactiek van een diepe spits en de rest van het team compact daarachter 
spelend werden er door de B3 enige kansen afgedwongen. Verdedigend kregen de jongens het aardig onder controle en mede 
doordat JVC niet echt handig gebruik maakte van de overtal situatie, lukte het de B3 om de gelijkmaker te produceren. 

Hierna ontstond er een wedstrijd die tot grote verbazing van de toeschouwers onder controle was van het negental van Kolping 
Boys. Een minuut of tien voor het rustsignaal slaagde de B3 er zelfs in om op voorsprong te komen en deze 1-2 stand vast te 
houden tot de rust.

Na de rust ging het negental gewoon verder met het totaal overklassen van hun tegenstander. De aanvallen van JVC werden 
door Kolping Boys vakkundig onschadelijk gemaakt en met de lange trap richting de eenzame spits en het hierbij goed aanslu-
iten van één of twee middenvelders slaagde de B3 erin om het onmogelijk geachte mogelijk te maken. Toen de scheidsrechter 
het eindsignaal liet horen en de kruitdampen waren opgetrokken, stond er maar liefst 1-7 op het scorebord. 

Langs de lijn heb ik deze fantastische prestatie van deze negen spelers staan aanschouwen. Na afl oop kwam er maar één 
gedachte bij mij op. Die vijf jongens die niet op zijn komen dagen, zijn het niet eens waard om met deze jongens te mogen 
spelen.

Een toeschouwer.
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FUTSAL
Programma t/m vrijdag 24 oktober

Heren 1
Dag Datum Tijd    T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 26-sep 22:00 Uit De Stap SVW 27 3 16158 
Vrijdag 3-okt 20:10 Thuis De Oostwal Rijp (de) 2 15552 
Veteranen 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Dinsdag 7-okt 21:05 Thuis De Oostwal AFC 34 VE3 11684 
Vrijdag 17-okt 19:00  De Oostwal ZAALDIENST 2e beurt
Vrijdag 17-okt 21:50 Thuis De Oostwal Intravo VE1 13645 
Vrijdag 24-okt 19:15 Uit De Oostwal SCALA VE1 13693 
Dames 1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.  
Vrijdag 26-sep 20:50 Uit Geestmerambacht B Hink Sport LSVV DA2 16582 
Vrijdag 24-okt 21:05 Uit Noorderend Heertjes (De) DA2 17062 
Junioren B1
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr.  
Woensdag 1-okt 19:00 Uit De Enterij HZV/Het Vennew. B3 30454 
Woensdag 15-okt 19:15 Uit Het Vennewater HZV/Het Vennew. B2 30474 
Junioren B2
Dag Datum Tijd     T/U      Zaal Tegenstander Wed.nr. 
Vrijdag 3-okt 19:15 Uit De Blinkerd DGAC / Vestering B1 30446 
Vrijdag 10-okt 19:15 Uit De Meent Alcmaria Victrix B1 30462   
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DAMES EN MEISJES
Voor de eerstvolgende uitwedstrijd van de mc1 zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Zoe, Kimberly, Sammy en Anouk.

Voor de eerst volgende uitwedstrijd van de mc2 zijn de volgende ouders aan de beurt om te rijden:

Dilara, Lois, Maaike en Rosa.
 

de Rijp MC1- Kolping Boys MC2
De eerste wedstrijd. We misten gelijk een aantal spelers en dus moesten we in de hitte met maar 11 spelers aan de bak. Dilara 
bood aan op doel te gaan en daar was iedereen helemaal blij mee!

We begonnen wat onwennig en dat is ook logisch. Glukkig stond het achterin wel gewoon goed waardoor we lang stand hielden. 
voorin waren Maaike en tahlita gevaarlijk genoeg, waardoor ook kansjes ontstonden. De Rijp had echter wel gewoon het over-
wicht.

Door miscommunicatie tussen Iris en Dilara gingen geen van beiden echt voor de bal die tussen hun in viel. De spits maakte 
hier dankbaar gebruik van en scoorde. Na rust weer even alle neuzen de zelfde kant op. Paar kleine aanpassingen en we gaan 
erweer vol voor. Rosa kreeg het zwaar op het mideenveld, het was warm en het was al haar 2e wedstrijd deze dag.

Dilara kwam steeds beter in de wedstrijd en was allert. Toch kon ze niet voorkomen dat de 2-0 viel. Ondanks dat wij toch ook 
best wat kansen hadden op een doelpunt wilde de bal er iedere keer net niet in.

Meiden jammer. Jullie hebben keihard gewerkt 

  

Kolping Boys MC2-Adelbertus MC2
De enige 2 mc2 elftallen in de competitie stonden vandaag tegenover elkaar. Met maar liefst 5 wissels op de bank begonnen 
we aan de wedstrijd. Dilara was het keepen zo goed bevallen dat ze vaste keepster wil worden.Dat is natuurlijk heerlijk.

We begonnen gelijk sterk aan de wedstrijd. combinaties werden gezocht en gevonden. HSV hield het veld erg klein en helaas 
gingen we hier erg in mee. Hierdoor was er weinig ruimte om te voetballen en was er veel fl ipperkast voetbal. Winona wist in 
deze rommeligheid echter de rust te bewaren en wist met haar prachtige pass menig gevaar te creeren.

Achter de achterhoede van Adelbertus lag wel veel ruimte en Thalita maakte hier dankbaar gebruik van. We hebben gescoord!!! 
iedereen was helemaal in de wolken. Voordat Adelbertus door had dat ze achterstonden vloog de 2-0 al om de oren. Weer was 
het Thalitha die de doelvrouw wist te passeren. Adelbertus probeerde iets terug te doen, maar dat was niet makkelijk want 
Dilara stond op doel alsof ze dit al jaren doet. Geen doorkomen aan voor Adelbertus.

Na goed combineren voorin wist Jamilla de 3-0 op haar naam te schrijven. Zo gingen we rusten. 5 nieuwe meiden kwamen 
het veld in en dat was wel even wennen. Jolien voor het eerst laatste vrouw, wist zich echter heel goed staande te houden. 
Adelbertus kwam er wel wat gevaarlijker uit en kreeg wat meer grip op de wedstrijd. kolping kwam er echter gevaarlijk uit in de 
counter.

Zo brak Maaike door en wist met een verwoestend schot de 4-0 aan te tekenen door via de paal te scoren. Op het laatst kreeg 
Adelbertus de goal, die ze ook wel een beetje verdiende. uitslag 4-1. Eerste punten zijn binnen en de coach zo trots als een 
pauw. klasse meiden! 

 De mc2 heeft een eigen website, waar verslagen in staan, de agenda staat, foto’ s op komen etc. ook zal daar in staan wie 
moeten rijden.

Neem eens een kijkje op : 

http://kolpingboysmc2.ditismijnteam.nl/

BEKERWEDSTRIJD voor MA1 !!!
De meiden van MA1 spelen op 1 oktober om 19.00 uur een BEKERwedstrijd bij Medemblik MA1. De wedstrijd begint om 19.00 
en ze vertrekken om 17.45 !! Veel succes, meiden !
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WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN
Zaterdag 4 oktober

Thuis
Elftal  Tegenstander  Aanvang  Aanwezig        Scheidsrechter
D2 Zeevogels D1 09:00  Simon Jongkind
D3 Koedijk D5 11:30 11:00 Dick Makelaar
D4 Flamingo s 64  D1 10:15 09:45 Sean de Jongh
MD1 Reiger Boys D6 11:30 10:45 Pertti Marees
E2 KSV E1 11:30  Ruben v.d. Velden
E3 Reiger Boys E5 10:15  Ouder
E4 Koedijk E6 11:30  Ouder
E5 Vitesse 22 E4 10:15 09:45 Ouder
E6 Reiger Boys E8 10:15 09:45 Steven Dekker
E11 Vrone E8 10:15 09:45 Jasper Keuken
E12 Kolping Boys E10  09:00 08:30 Ouder
E16 Vrij   
F3 Koedijk F4 09:00 08:30 Jesse Tielbeke
F4 Alkm. Boys F2 09:00 08:30 Nick Molenaar
F6 Vrone F5 09:00 08:30 Duncan Bons
F7 Vrij   
    
1e jr (Geb.jr 2001) 09:00 08:40 
MINI (Geb.jr.2002) 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang   Vertrek 
D1 Blokkers De D1 13:15 
D5 Jong Holland D4 11:15 10:20
D6 BOL D3 10:15 09:25
D7 WMC D1 10:00 09:10
D8 HSV D5 12:30 11:30
E1 Castricum E1 09:00 
E7 Berdos E4 10:30 09:40
E8 GSV E2 10:30 09:30
E9 Egmondia E2 09:30 08:35
E10 Kolping Boys E12  09:00 08:30
E13 SVW 27 E9 10:15 09:25
E14 Duinrand S E5 10:30 09:30
E15 Zeevogels E4 09:00 08:05
F1 Vrone F1 09:00 
F2 Koedijk F2 08:45 
F5 Foresters de F8 09:00 08:05
                         

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                                    

GEEN TRAINING 8 OKTOBER ALKMAARS 
ONTZET    
Woensdag 8 oktober is er geen training voor alle pupillenteams   
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Zaterdag 11 oktober

Thuis
Elftal Tegenstander Aanvang Aanwezig Scheidsrechter
D1 Volendam  D1 11:30  Dick Makelaar
D5 Koedijk D7 09:00 08:30 Michel Stigter
D6 KSV D4 10:15 09:45 Simon Jongkind
D7 Nieuwe Niedorp D3 10:15 09:45 Sean de Jongh
D8 Dynamo D2 11:30 11:00 Pertti Marees
E1 Foresters de E1 10:15  Scheidsrechter
E7 Foresters de E7 11:30 11:00 Scheidsrechter
E8 Reiger Boys E11 11:30 11:00 Scheidsrechter
E9 SSV E1 11:30 11:00 Scheidsrechter
E10 Kolping Boys E11  09:00 08:30 Scheidsrechter
E13 HSV E8 11:30 11:00 Scheidsrechter
E14 Meervogels 31 E5 09:00 08:30 Scheidsrechter
E15 Kolping Boys E16  10:15 09:45 Scheidsrechter
F1 Alcmaria Victrix F1 09:00  Scheidsrechter
F2 Berdos F2 10:15  Scheidsrechter
F5 Vrij   
F7 Foresters F8 09:00 08:30 Scheidsrechter
    
1e jr  (Geb.jr 2001) 09:00 08:40 
MINI  (Geb.jr.2002) 09:00 08:40 

Uit
Elftal Tegenstander Aanvang  Vertrek 
D2 Limmen D1 13:00 
D3 Vrone D3 12:45 11:55
D4 Koedijk D5 10:00 09:10
MD1 KSV D3 12:00 11:00
E2 Berdos E1 10:30 
E3 Meervogels 31 E2 09:30 
E4 KSV E2 10:45 
E5 Assendelft E1 11:00 09:50
E6 GSV E1 09:30 08:30
E11 Kolping Boys E10  09:00 08:30
E12 HSV E7 10:30 09:35
E16 Kolping Boys E15  10:15 09:45
F3 DTS F3 09:15 08:25
F4 Koedijk F6 08:45 08:00
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA PUPILLEN

Offi ciële Mededeling KNVB

PUPILLEN ZEVENTALLEN 
7 : 7 niet voor niets in het leven geroepen

In de praktijk blijken er regelmatig discussies tussen leiders en ouders te ontstaan 
betreffende het 7 tegen 7 voetbal bij E en F-pupillen. Dit fenomeen is ooit in het 
leven geroepen om de kinderen op kleinere velden meer aan de bal te krijgen. Hoe 
vaker de kinderen balcontact hebben hoe leuker het spelletje gevonden wordt. Wij 
willen dan ook benadrukken dat  het spelen van b.v. 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9 op 
een half veld niet ideaal is. Wij verzoeken de verenigingen dan ook met klem zoveel 
als mogelijk het 7 tegen 7 voetbal aan te houden zoals het oorspronkelijk bedoeld 
is.

Nog kwalijker is het indien men met oneven aantallen tegen elkaar gaat spelen. De 
ene partij heeft bijvoorbeeld 7 spelers en de andere 8. Wij wijzen er nadrukkelijk 
op, dat indien één van de partijen met 7 spelers wil spelen, het de andere partij niet 
is toegestaan met meer dan 7 spelers te spelen. Wel kan gebruik worden gemaakt 
van het doorlopend wisselen. 

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   
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 F PUPILLENNIEUWS
Informatie F3 t/m F7, kabouters, mini’s en 1e Jaars F.

F3  begeleider:  Marcello Palumbo Telnr:06-15067644

 Trainer:  Marcello Palumbo  Telnr:06-15067644

 Trainingstijd:  woensdag 16.00 – 17.00

F4 begeleider:  Rob Bouckaert  Telnr: 072-5201174

       Trainer:   Jaap v/d Bosch    Telnr: 072-5402879

 Trainingstijd:  woensdag 14.00 – 15.00

F5 begeleider : Jan Loogman  Telnr: 072-5159383

 Trainer:  Erwin de Vries  Telnr: 072-5616809

 Trainingstijd: woensdag 18.00 – 19.00

F6 begeleider:  Bart Verweij  Telnr: 072-5622019

 Trainer:  Danny & Ferry Lorijn  Telnr: 072-5280379

 Trainingstijd:  woensdag 17.00 – 18.00 

F7 begeleider:  John Floris  telnr: 072-5116566

 Trainer:  Danny & Ferry Lorijn Telnr: 072-5280379

 Trainingstijd:  woensdag 17.00 – 18.00

1e jaarsF  begeleider:  Lennart v/d Kraan Telnr:06-51752726

 Trainer:  IDEM

 Trainingstijd:  woensdag 17.00 – 18.00

Mini’s begeleider:  Roy Stolz  Telnr: 06-43430812

 Trainer:  IDEM

 Trainingstijd:  woensdag 16.00 – 17.00

Kabouters begeleider:  Jeroen peetoom  Telnr: 06-24674669

 Trainingstijd:  woensdag 15.00 – 16.00

Let op:
Woensdag 8 Oktober is er geen training ivm festiviteiten in Alk-
maar.
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PUPILLENVERSLAGEN
Foresters E2 –Kolping Boys E2 (2-6)

Het was een leuke wedstrijd. Maar al 
vrij snel werd duidelijk dat we het niet 
makkelijk zouden krijgen. 

Jeroen stond sterk te keepen. De eerste 
10 minuten haalde hij een aantal harde 
ballen van de lijn. In de 11e minuut lukte 
het Foresters om op 1-0 voorsprong te 
komen. We bleven goed aanvallen en 
hadden een paar goede kansen, maar 
de verdediging was sterk en soms las-
tig om door te komen. Na 15 minuten 
maakte Foresters 2-0 en een paar mi-
nuten later kwam helaas nummer 3. Net 
voor de rust kregen we nog een paar 
mooie kansen, maar het lukte maar niet 
om de bal er in te krijgen.

In de 1e minuut van de 2e helft sco-
orde Kolping. Uit een mooi opgebouwde 
aanval van Mick en Tom, wist Daan de 
bal hard langs de keeper te krijgen: 3-
1. Maar helaas, in dezelfde minuut nog 
kwam Foresters op 4-1. We lieten ons 
niet van de wijs brengen en bleven goed 
spelen en aanvallen, maar het geluk ont-
brak. In de 7e minuut maakte Foresters 
5-1. Een paar minuten later kwam de su-
per aanval van Daan. Hij speelde de bal 
af naar Damian en die schoot de bal, via 
de binnenkant paal, in: 5-2. Maar weer 
kwam Foresters snel terug en maakten 
6-2. Jeroen wist de keeper nog te ver-
rassen met een hard schot en ook Daan 
knalde de bal nog een keer hard richting 
de kruizing, maar in beide gevallen had 
de keeper hem. Het bleef 6-2.

Jeroen, Mick, Tom, Martijn, Bas, Daan 
en Damian: jullie zijn kanjers! Bedankt 
voor de leuke wedstrijd. Ik hoop dat jul-
lie net zo genoten hebben als ik langs 
de lijn.

Marijke (moeder van Martijn)

Kolping Boys E4-WMC E2 (10-0)

We moesten weer tegen een E2. In de 
beker hadden we verloren van de E2 
van HSV. Met 8-1 nog wel. Maar we had-
den de eerste helft toch goed tegen ze 
gespeeld. Nu moesten we dat een hele 
wedstrijd volhouden. Misschien zou het 
dan lukken. We deden een goede warm-
ing-up om lekker fel te worden.

Toen de wedstrijd begon, was er al een 
goede actie van Justin die iets te egoïs-
tisch was. Hij schoot wel op doel maar 
was iets van het doel gelopen.

Al in ongeveer de 14e minuut scoorde 
Justin. Dus dat was de 1-0. Hij schoot die 

bal volop naast de keeper in het goal.

Toen er weer vijf minuten voorbij waren 
schoot Massi de bal goed en mooi het 
goal in. Hij scoorde dus de mooie 2-0. 

Alle aanvallers kregen veel kansen. Twee 
minuten voor rust maakte Roy ook een 
doelpunt. Hij plaatste de bal precies op 
de goede hoogte. En de spelers van het 
vertrouwde Kolping Boys E4 gingen naar 
de kleedkamer met 3-0.

Toen de spelers weer het veld op kwa-
men was WMC er nog niet. Zouden ze 
niet meer durven? De scheids ging ze 
halen dus konden we uiteindelijk wel 
spelen. Kolping nam de aftrap. We gin-
gen gewoon lekker door. Al snel sco-
orden Tom en Nick. Vijf minuten later lag 
de bal in het doel door Justin, die hem er 
zacht in schoot.

Massi scoorde ook nog een mooi laag 
balletje, dat was alweer de 7-0. Jonath-
an  en Sam deden het ook goed in de 
verdediging. Ook ging onze keeper naar 
voren met corners. Hij had in de kleed-
kamer al gezegd dat hij tegen deze te-
genstander misschien ook wel zou kun-
nen scoren. Misschien voelde hij zich 
wel eenzaam in zijn doel. Dat zegt com-
mentator Evert bij de playstation altijd. 
En ja! We kregen een strafschop mee 
die de grappige keeper Nick Plomper 
nam. Hij schoot prachtig in de hoek van 
het goal. En de 8-0.

Daarna scoorde Nick snel samen met 
Massi ons negende en tiende doelpunt. 
En Kolping wint met 10-0 van WMC E2. 
Door de beste verdedigers van Kolping 
E4, dus Sam en Jonathan, zijn die ballen 
bij ons het doel niet in gegaan en bij hun 
wel. Een mooi begin van de competitie!

In de tweede wedstrijd van de competi-
tie ging het weer heel goed. Nog beter 
zelfs. We wonnen met 2-16 van LSVV 
E6! Nick maakte zeven doelpunten, een 
heleboel punten voor de topscore lijst. 
Nu was Tom Smit weer onze keeper. Hij 
wilde ook mee naar voren. Hij kreeg een 
kans, maar hij kon niet scoren. Jammer. 
Toch konden we de kampioenendans 
doen die Giovanni vorig seizoen in de F2 
heeft verzonnen!

Justin

Hallo mensen die dit lezen
Koedijk F7-Kolping Boys F5 (1-7)

Op zaterdag 20 september hebben we 
een wedstrijd gespeeld.

De uitslag was 1-7, we hadden natu-
urlijk gewonnen. We moesten uit tegen 
Koedijk. Thom en Gijs hadden een hat-
trick gemaakt. 

Luc en Maartje stonden verdediger en 
ze hebben veel ballen voor ons doel 
weggehaald. Tom stond op doel hij heeft 
heel veel ballen tegengehouden.

Simon, Jesse en ik (Patrick dus) stonden 
op het middenveld. We hebben heel veel 
voorzetten gemaakt sommige lukten 
niet,sommige wel.

Dit heeft Patrick van de F5 geschreven

Groetjes Patrick.     

RKEDO ME3–Kolping Boys E 16 (0-14)

Na een valse start in de beker begint de 
competitie goed voor de mannen van de 
E16. De eerste wedstrijd tegen SVW’27 
E10 werd al gewonnen met 8-2. En nu 
was het de beurt aan RKEDO ME3. Met 
maar liefst 0-14 werden de meiden 
van RKEDO verslagen. Heerlijk in een 
warm zonnetje en op een prachtig veld 
speelden de mannen van Kolping Boys 
soepel, geconcentreerd en met overleg.  

De spits Nick was de absolute topsco-
order. Maar liefst 7x trof hij het doel. Hij 
stond steeds weer op de juiste plek.  Ju-
rian was op de linkerkant goed op dreef 
en scoorde 4x en had een paar mooie 
assists. Dean  denderde aan de rech-
terkant  regelmatig langs tegenstanders 
en trof 3x het doel. Daan werkte hard, 
had  1 assist en stond de tweede helft 
zeer ontspannen op doel. Nicolas  stond 
3 x aan de basis van een doelpunt en 
speelde een puike wedstrijd.  Anino was 
de stoorzender op het middenveld en 
werkte als een paard.  Ruben was  als 
verdediger weer de rots in de branding 
en hield altijd het overzicht. Stan had 
deze keer zijn moment met een vlijm-
scherpe corner  (doelpunt Jurian) en viel 
bijna in slaap in de eerste helft op doel. 
Jammer genoeg was Kawish er deze 
keer niet bij. 

Het is goed te zien dat de trainingen 
van de opa van Daan effect hebben. De 
balbehandeling en het combineren gaat 
steeds beter. Ook zijn de jongens op 
het veld positief naar elkaar. De ouders 
langs de kant hebben het veel plezier 
met elkaar en zijn steunend naar de jon-
gens. Het wordt  een mooi seizoen voor 
de E16!

Herman (vader van Jurian)
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UIT DE OUDE DOOS
KSV F6 - Kolping Boys F4 (0-11)

 Vol moed en goed uitgerust, we hoefden pas om half 10 te voetballen, vertrokken we in de mist naar het Kruis om daar tegen 
KSV te voetballen. Coach Rob kon voor deze wedstrijd dankzij de uitgekiende training van de vader van Ashley met de hulp van 
de vader van Aray over een volledig fi tte selectie beschikken. Nu kon hij dan ook de juiste spelers op de juiste plaats zetten. 
(iets dat sommige eredivisietrainers nog wel eens vergeten!) 

In zonnige omstandigheden fl oot de scheids voor de eerste helft en was er meteen veel balbezit voor Kolping Boys.In het begin 
bleven de doelpunten nog uit, omdat de keeper van KSV goed zijn doel verdedigde. De verdediging van F4 met Nasim, Jur, 
Joaquim en Aray stond goed en liet KSV weinig kans en voor de paar keren dat ze wel gevaarlijk werden hadden we gelukkig 
Max nog op doel staan.Na mooie aanvallen konden Bjorn en Ashley toch nog scoren, allebei via de binnenkant van de paal: 2 
- 0 met de rust.

Na de rust was Kolping goed op temperatuur gekomen en kon KSV het tempo niet meer bijhouden. Ondanks de vele overtred-
ingen van KSV scoorde Bjorn nog 4x, Nassim 2x en Jur 3x, waaronder een kopbal uit een corner. KSV werd ook nog een keer 
gevaarlijk, maar Max wist de bal uit de kruising te tikken, zodat de eindstand 11-0 werd! 

Mooi om te zien was ook dat jullie voor elkaar willen werken en dat er al meer overgespeeld wordt, goed trainen helpt natuurlijk 
hierbij.

Succes weer volgende week!

een trotse ouder!


